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กลุ่มนโยบายและแผน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 1

คำนำ
แผนปฏิ บั ติ ก าร ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ฉบั บ นี้ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษายะลา เขต ๑ ได้จัดทาขึ้น เพื่อให้กลุ่มงานและสถานศึกษาในสังกัด ใช้เป็นกรอบแนวทางการ
ดาเนินงานและขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา โดยมีการวิเคราะห์ความสอดคล้อง ความเชื่อมโยงของ
แผนปฏิ บั ติ การประจ าปี กับ นโยบายของรั ฐ บาล นโยบายของกระทรวงศึก ษาธิก าร นโยบายส านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒ นาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนพัฒ นาการศึกษาจังหวัดยะลา พ.ศ. 2560 – 2564 มี
สาระสาคัญประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานของเขตพื้นที่การศึกษา ทิศทางการจัดการศึกษา จุดเน้น มาตรการ
ตัวชี้วัด กลยุทธ์ แผนงานโครงการ กิจกรรม และงบประมาณ โดยกาหนดกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การขยายโอกาสทางการศึก ษา และประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
การดาเนินงานตามแผนปฏิบั ติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ฉบับนี้ จะบรรลุผลตามเป้าหมายความสาเร็จที่กาหนดไว้ ต้องได้รับความ
ร่วมมือจากกลุ่มงาน สถานศึกษาในสังกัด และการสนับสนุนจากหน่วยงานทางการศึกษาและทุกภาคส่วนใน
การระดมสรรพกาลังร่วมกันผลักดันแผนสู่การปฏิบัติ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 เล่มนี้ จะเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารจัดการได้อย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลสูงสุดต่อการบริหารจัดการศึกษา สามารถติดตามตรวจสอบ และประเมินผลความสาเร็จได้ตาม
เป้าหมาย และตัวชี้วัดที่กาหนด
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษายะลา เขต ๑ ขอขอบคุ ณ คณะกรรมการจั ด ท า
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทุกท่าน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือในการ
จัดทาและพิจ ารณากลั่ น กรองแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบั ติการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
จนสาเร็จลุล่วงด้วยดี
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บทนำ
แผนปฏิบัติการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕62 ฉบับนี้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ได้จัดทาขึ้นเพื่อให้กลุ่มงานและ
สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ใช้ เป็ น กรอบและทิ ศ ทางเพื่ อ การขั บ เคลื่ อ นนโยบายรัฐ บาล กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ เป็นแผนที่เชื่อมโยงความสอดคล้องนโยบายด้าน
การศึกษา ดังนี้

นโยบำยของรัฐบำล
นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ดังนี้
ข้อ 1. กำรปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์
สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ เป็ น องค์ ป ระกอบส าคั ญ ของการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตย
ตามประเพณี การปกครองของไทย รัฐ บาลจึงถือเป็ นหน้ าที่ส าคัญ ยิ่งยวด ในอันที่ จะเชิดชูส ถาบัน นี้ไว้ด้ว ย
ความจงรักภักดีและปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคม
จิตวิทยาและมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการดาเนินการกับผู้คะนองปาก ย่ามใจ
หรือประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติโดยไม่คานึง ถึงความรู้สานึกและความผูกพันภักดีของคน
อี ก เป็ น จ านวนมาก ตลอดจนเผยแพร่ ค วามรู้ค วามเข้ าใจที่ ถู ก ต้ อ งและเป็ น จริงเกี่ ย วกั บ พระมหากษั ต ริ ย์
และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ส่ งเสริมให้
เจ้าหน้าที่สถาบันการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลายของรัฐ เรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผลตาม
โครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้างอันจะช่วย
สร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชนในที่สุด
ข้อ 3. กำรลดควำมเหลื่อมลำของสังคม และกำรสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรของรัฐ
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 ด ระเบี ย บสั งคม สร้า งมาตรฐานด้ านคุ ณ ธรรม จริ ยธรรม และธรรมาภิ บ าลให้ แ ก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติที่ได้ประกาศไว้แล้ว
ข้อ 4. กำรศึกษำและกำรเรียนรู้ กำรทำนุบำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม
รัฐบำลจะนำกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม ควำมภำคภูมิใจในประวัติศำสตร์และ
ควำมเป็นไทยมำใช้สร้ำงสังคมให้เข้มแข็งอย่ำงมีคุณภำพและคุณธรรมควบคู่กัน ดังนี
4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสาคัญทั้งการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ
ประกอบอาชีพและดารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพ
การเรีย นรู้ โดยเน้ น การเรีย นรู้เพื่อสร้างสั มมาชีพ ในพื้นที่ ลดความเหลื่ อมล้า และพัฒ นากาลั งคนให้ เป็น ที่
ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ
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4.2 ในระยะเฉพาะหน้ า จะปรับ เปลี่ ย นการจั ด สรรงบประมาณสนั บ สนุ น การศึ ก ษาให้
สอดคล้องกับความจาเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา ปรับปรุงและบูรณาการระบบ การ
กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให้
เยาวชนและประชาชนทั่ วไปมีสิ ท ธิเลื อกรับ บริการการศึกษาทั้ งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียนโดยจะ
พิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง
4.3 ให้ องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น 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
กระจายอานาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา 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 การแก้ปัญหาการรับฟังความเห็ นผู้อื่น การมีคุณ ธรรม จริยธรรม และ
ความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน
4.5 ส่ งเสริม อาชี วศึ กษาและการศึ กษาระดับ วิท ยาลั ยชุม ชน เพื่ อสร้างแรงงานที่มี ทั กษะ
โดยเฉพาะในท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับมาตรฐาน
วิชาชีพ
4.6 พั ฒ นาระบบการผลิ ต และพั ฒ นาครู ที่ มี คุ ณ ภาพและจิ ต วิ ญ ญาณของความเป็ น ครู
เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิ ตรงตามวิชาที่สอน นาเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียน
การสอน เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียน การ
สอน และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสาคัญ
4.7 ทะนุบารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามี
บทบาทสาคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างสันติสุขและ
ความ
ปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม
4.8 อนุ รักษ์ ฟื้น ฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒ นธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญ ญา
ท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรู้สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์
และความเป็นไทย นาไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับ
นานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ
4.9 สนับสนุนการเรียนภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรม
สากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรม
ของประชาคมอาเซียนและเพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก
4.10 ปลูกฝังค่ านิยมและจิตสานึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณ ภาพเพื่อเปิดพื้นที่
สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
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ข้อ 5. กำรยกระดับคุณภำพบริกำรด้ำนสำธำรณสุข และสุขภำพของประชำชน
5.5 ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ ใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลัก ษณะนิสัยเยาวชนให้มีน้าใจ
นักกีฬา มีวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท และมีความสามัคคี อีกทั้งพัฒ นานักกีฬาให้มีศักยภาพสามารถ
แข่งขันในระดับนานาชาติจนสร้างชื่อเสียงแก่ประเทศชาติ

นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร
นโยบำยของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
นายธีระเกียรติ เจริญ เศรษฐศิลป รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบนโยบายและจุดเน้น
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
๑. น้อมนำแนวพระรำชดำริ สืบสำนพระรำชปณิธำนและพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของพระองค์ท่านถือเป็นพรอันสูงสุด และ
มอบเป็นนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่หน่วยงานในสังกัด ดังนี้
๑.๑ พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มี
ใจความสาคัญว่า
“๑) การศึกษาต้องมุง่ สร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนใน ๒ ด้าน คือ ส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติที่
ถูกต้อง ๒) การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานแก่ชีวิตหรืออุปนิสัยที่มั่นคงเข้มแข็ง อาทิ การสร้างบุคลิกและอุปนิสัยที่ดี
งาม (Character Education)”
๑.๒ สืบสานราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรง มี
แนวพระราชกระแสฯ ทรงพระราชทานในวโรกาสต่างๆ เกี่ยวกับนักเรียน ครู และการศึกษา
๑.๒.๑ นักเรียน
“ครูต้องสอนให้นักเรียนมีน้าใจ เช่น คนเรียนเก่งช่วยติวเพื่อน ทีเรียนล้าหลังมิใช่สอนให้คิดแต่จะ
แข่ งขั น (Compete) กับเพื่ อน เพื่ อให้ คนเก่ งได้ ล าดับดี ๆ เช่ น สอบได้ ที่ หนึ่ งของชั้น แต่ ต้ องให้ เด็ กแข่ งขั นกั บ
ตนเอง” (11 มิถุนายน 2555)
“ครูไม่จาเป็นต้องมีความรู้ทางเทคโนโลยีมาก แต่ตอ้ งมุ่งปลูกฝังความดีให้นักเรียนชั้นต้น ต้อง
อบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดี เด็กโตก็ต้องทาเช่นกัน” (๖ มิ.ย. ๒๕๕๕)
“เราต้องฝึกหัดให้นักเรียนรู้จักทางานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะมากขึ้น จะได้มีความ
สามัคคี รู้จักดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอื่อเฟื่อเผื่อแผ่ความรู้และประสบการณ์แก่กัน” (๕ ก.ค. ๒๕๕๕)
“ทาเป็นตัวอย่างให้นักเรียนเป็นคนดี นักเรียนรักครู ครูรักนักเรียน” (๙ ก.ค. ๒๕๕๕)
1.2.2 ครู
“เรื่องครูมีความสาคัญไม่น้อยกว่านักเรียน ปัญหาหนึ่ง คือ การขาดครู เพราะจานวนไม่พอ
และครูย้ายบ่อย ดังนั้น ก่อนคัดเลือกเด็กทีจะพัฒนาต้องพัฒนาครูก่อน ให้พร้อมก่อนที่จะสอนเด็กให้ได้ผลตามที่
ต้องการ จึงจะต้องคัดเลื อกครูและพัฒนาครู ต้องตั้งฐานะในสังคมของครูให้ เหมาะสม และปลูกจิ ตสานึกโดยใช้
ปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง วิ ธีการคื อ การให้ ทุ นและอบรม กล่ าวคื อ ต้ องมี ความรู้ ทางวิ ชาการในสาขาที่
เหมาะสมที่จะสอน ต้องอบรมวิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพ มีความเป็นครูที่แท้จริง คือ มีความรักความเมตตาต่อ
เด็ ก ควรเป็ นครู ท้ องที่ เพื่ อจะได้ มี ความผู กพั นและคิ ดที่ จะพั ฒ นาท้ องถิ่ นที่ เกิ ดของตนไม่ คิ ดย้ ายไปย้ ายมา”
(๑๑ มิ.ย. ๒๕๕๕)
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“ต้องปรับปรุงครู ครูจะอายุ ๔๐-๕๐ ปี ก็ต้องเรียนใหม่ ต้องปฏิวัติครูอย่างจริงจัง” (๖ มิ.ย. ๒๕๕๕)
“ปัญหาปัจจุบันคือ ครูมุ่งเขียนงานวิทยานิพนธ์ เขียนตาราส่งผู้บริหาร เพื่อให้ได้ตาแหน่งและ
เงินเดือนสูงขึน้ แล้วบางทีก็ย้ายไปที่ใหม่ สวนครูทมี่ งุ่ เน้นการสอนหนังสือกลับไม่ได้อะไรตอบแทน ระบบไม่
ยุติธรรม เราต้องเปลี่ยนระเบียบตรงจุดนี้ การสอนหนังสือต้องถือวาเป็นความดีความชอบ หากคนใดสอนดี ซึ่ง
ส่วนมากคือมีคุณภาพและปริมาณ ต้อง reward” (๕ ก.ค. ๒๕๕๕)
“ครูบางส่วนเวลาสอนนักเรียนสอนไม่หมดแต่เก็บบางส่วน หากนักเรียนต้องการรู้ทั้งหมด
ของวิชา ก็ต้องเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูท่านนั้นจะเป็นการสอนในโรงเรียนหรือเป็นการสอนส่วนตัวก็ตาม”
(๕ ก.ค. ๒๕๕๕)
2. กำรดำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕80)
๒.๑ กระทรวงศึกษาธิการจะดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕80)
ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งกาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้นด้านการศึกษาที่จะ
ดาเนินการ ๖ ด้าน ดังนี้
๑) ยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ
๒) ยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
๔) ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม
๕) ยุทธศาสตร์การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๖) ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
3. จุดเน้นกำรดำเนินงำนของกระทรวงศึกษำธิกำร
๓.๑ ดาเนินการอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (๒๕๖1 – ๒๕80)
๓.๒ ทุกโครงการของกระทรวงศึกษาธิการต้องเน้นความโปร่งใส และต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น
๓.๓ กระทรวงศึกษาธิการต้องมีคุณลักษณะ MM = Modernized MOE มีการดาเนินการ
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
๓.๔ ดาเนินการเร่งด่วนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้เห็นผลการดาเนินการเป็นรูปธรรม
๔. นโยบำยและจุดเน้นกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ได้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งบริบทที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิรูปการศึกษา เพื่อนาไปกาหนดเป็นนโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา โดยยึดกรอบการ
ปฏิรูปการศึกษา น้อมนาพระราชกระแสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ด้านการศึกษา ที่จะต้อง
มุ่งสร้างพื้นฐานให้เด็ก เยาวชน และผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องในเรื่องสถาบันหลักของชาติ สร้างพื้นฐาน
ชีวิต (อุปนิสัย) ที่เข้มแข็ง สร้างความรู้ ทักษะเพื่อให้มีอาชีพ มีงานทา และได้นาเป้าหมายของยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ด้านการเสริมสร้างศักยภาพและทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งให้คนไทยเป็นคน
ดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ และยึดเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่กาหนดหลักการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กเล็ก
(ปฐมวัย) ที่สาคัญได้ยึดวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปการศึกษา ภายใต้แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ใน
ประเด็นสาคัญคือ ๑.ยกระดับคุณภาพการศึกษา ๒.ลดความเลื่อมล้าทางการศึกษา ๓.มุ่งความเป็นเลิศ
และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ๔.ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
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๘

หลักกำร
๑. ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัย ได้รับการศึกษาในระบบต่าง ๆ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๒. เด็ก เยาวชน ผู้เรียน มีทัศนคติที่ถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่เข้มแข็ง (สุขภาพ และอุปนิสัย)
๓. จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
จุดเน้นกำรจัดกำรศึกษำ
๑. ระดับก่อนอนุบำล เน้นประสานหน่วยงานอื่น ในการเตรียมความพร้อมผู้เรียนในด้านสุขภาพ
และโภชนาการ
๒. ระดับอนุบำล เน้นความร่วมมือ รัฐ ท้องถิ่น เอกชน พ่อแม่และผู้ปกครอง ในการจัดศึกษาระดับ
อนุบาล โดยมีจุดเน้น
- พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม
- จัดประสบการณ์การเรียนรู้ เน้นการเรียนปนเล่น เรียนรู้อย่างมีความสุข และสร้างกิจกรรมเสริม
๓. ระดับประถมศึกษำ/มัธยมศึกษำ ครูและผู้เรียนสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน และจัดการ
เรียนรู้แบบองค์รวม จัดแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ โดยมีจุดเน้น
- เรียนภาษาไทย เน้นเพื่อการสื่อสาร และใช้เป็นเครื่องมือเพื่อเรียนวิชาอื่น
- เรียนภาษาอังกฤษ เน้นเพื่อการสื่อสาร
- เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เน้นพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การเรียนรู้จากสถานการณ์
จริง สถานการณ์จาลอง กิจกรรมการเรียนรู้จากปัญหาและการลงมือปฏิบัติ สามารถเรียนรู้ได้ทุก
ที่ทุกเวลา และเรียนรู้อย่างมีความสุข
- เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู้
- ส่งเสริมการเรียนวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างนวัตกรรม
- จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทา
- พัฒนาครูตามความต้องการของครูและสถานศึกษา (คูปองครู)
- จัดให้มีโครงการ ๑ ตาบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ
๔. ระดับอำชีวศึกษำ จัดการศึกษาเพื่อการมีงานทาให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และความ
ต้องการของสังคม ทั้งภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม บริการ และเป็นผู้ประกอบการเอง โดยมีจุดเน้น
- จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในอาชีพเฉพาะด้าน เรียนรู้
จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จาลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม
- เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และใช้เพื่อการประกอบอาชีพ
- เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู้
- จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค
๕. ระดับอุดมศึกษำ เน้นการวิจัยและค้นหาแนวทางการพัฒนา การสร้างนวัตกรรมเพื่อให้เกิดองค์
ความรู้ใหม่ และมีการเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่หลากหลายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีจุดเน้น
- เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และมีทักษะภาษาในระดับสูง ใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เพื่อ
สร้างองค์ความรู้ และเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงความรู้ทั้งในและต่างประเทศ
- เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู้
- ผู้เรียนมีศักยภาพและมีองค์ความรู้ที่หลากหลายทั้งในและต่างประเทศ สามารถสร้างนวัตกรรม
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
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๙

๕. กำรขับเคลื่อนนโยบำยและจุดเน้นไปสู่กำรปฏิบัติ
เพื่อเกิดผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ สามารถตอบสนองเป้าหมาย เจตนารมณ์ และ
วัตถุประสงค์ ดังนี้
๑. ใช้กระบวนการพัฒนาคุณธรรม บูรณาการในทุกกระบวนการเรียนรู้
๒. สอดแทรกเรื่องความโปร่งใส ยุติธรรม และป้องกันการทุจริต ให้มีในทุกมิติ ทั้งการเรียนการสอน
การนิเทศ และการบริหาร
๓. ให้องค์กรหลักนาไปกาหนดนโยบายขององค์กรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ
ขององค์กร
๔. เน้นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับทุกกลุ่มบุคคล ทุกระดับ ทุกประเภท สู่การลดความ
เหลื่อมล้าในการรับการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกหน่วยงาน
๕. ให้ศึกษาธิการจังหวัด นาเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด จัดทาแผนและขับเคลื่อนสู่การ
ปฏิบัติในการจัดการศึกษาในแต่ละจังหวัดให้เป็นรูปธรรม
๖. ใช้เทคโนโลยีเชื่อมโยงข้อมูล (Big Data) สาหรับเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ และเครื่องมือในการ
บริหาร
๗. ให้หน่วยงานทางการศึกษา จัดให้มีการพัฒนาหลักสูตรให้มีความเชื่อมโยง ทั้งระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา
๘. ให้สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นหน่วยงานประสานงาน ดูแลเด็กที่มีความต้องการจาเป็น
พิเศษในทุกระดับ เพื่อให้เด็กพิเศษได้รับการพัฒนา สามารถเรียนรู้ และพึ่งพาตนเองได้
๙. ให้สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นหน่วยงานหลัก และ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแลเด็กที่ตกหล่นจากระบบการศึกษา และการศึกษาของผู้สูงอายุ
๑๐. ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทและหน้าที่ตรวจราชการ
ติดตาม ประเมินผลทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ
สำระสำคัญของแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกระทรวงศึกษำธิกำร
วิสัยทัศน์
“ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้คู่คุณธรรมอย่ำงมีคุณภำพ ทั่วถึงและเสมอภำค เป็นกำลังคน
ที่มีทักษะและศักยภำพรองรับกำรพัฒนำประเทศ ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
และกำรเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ ๒๑”
พันธกิจ
๑. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทเทียบเท่าระดับสากล
๒. เสริมสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
๓. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
๔. ผลิต พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพกาลังคน
๕. พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และนวัตกรรม
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๑๐

เป้ำประสงค์หลัก
๑. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น (พ.๑)
๒. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ (พ.๒)
๓. มีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและการกระจาย
อานาจสู่ภูมิภาค (พ.๓)
๔. คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต (พ.๔)
๕. กาลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาทักษะให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของพื้นที่และ
ประเทศ (พ.๔)
๖. คนไทยมีองค์ความรู้ สามารถสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ พัฒนางานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ (พ.๕)
ยุทธศำสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ (พ.๒,๓ /ป.๒,๓)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของการพัฒนาประเทศ (พ.๔,๕/ป.๕,๖)
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (พ.๑/ป.๑)
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม (พ.๒/ป.๒)
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการศึกษา เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (พ.๔/ป.๔)
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ (พ.๓/ป.๓)

นโยบำย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพืนฐำนปงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๕๔ ว่า “รัฐต้องดาเนินการ
ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง ให้จัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ได้มีคาสั่งไว้ในข้อ ๓ ว่า “ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
ขั้น พื้ น ฐานด าเนิ น การจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ๑๕ ปี ให้ มี ม าตรฐานและคุ ณ ภาพ โดยไม่ เก็ บ ค่าใช้ จ่ าย”
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ตระหนักถึงภารกิจที่สาคัญในการพัฒนาประชากรของชาติให้
เป็ น “คนไทยในอนาคตจะต้ อ งมี ค วามพร้ อ มทั้ ง กาย ใจ สติ ปั ญ ญา มี พั ฒ นาการที่ ดี ร อบด้ า นและ
มีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย
รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต สู่ การเป็ น คนไทย ที่มีทั กษะสู ง เป็ นนวัตกร นั กคิด ผู้ ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ
โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยได้ทาการศึกษา วิเคราะห์ นโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของรัฐบาลจากยุทธศาสตร์ชาติ
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ซึ่งจะต้องนาไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสั ยทัศน์ “ประเทศไทย มีความ
มั่ น คง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น เป็ น ประเทศพั ฒ นาแล้ ว ด้ ว ยการพั ฒ นาตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย ง”
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕) ได้กาหนดทิศทางของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในระยะ ๕ ปี ด้านการศึกษาไว้ ดังนี้ ๑.) ให้มีการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรี ย นรู้ ให้ มี คุ ณ ภาพ เท่ า เที ย มและทั่ ว ถึ ง ๒.) การพั ฒ นาศั ก ยภาพคนในทุ ก ช่ ว งวั ย ให้ ส นั บ สนุ น การ
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๑๑

เจริญเติบโตของประเทศ และ ๓) การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการพัฒนากาลังคนและแรงงาน แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ ซึ่งแนวคิดการจัด
การศึกษา โดยยึดหลักสาคัญในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย หลั กการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education
for All) หลั ก การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ ความเท่ า เที ย มและทั่ ว ถึ ง (Inclusive Education) หลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง (Sufficiency Economy) และหลั ก การมี ส่ ว นร่ว มของทุ ก ภาคส่ ว นของ สั งคม (All for
Education) อี กทั้ งยึ ดตามเป้ าหมายโลกเพื่ อการพั ฒ นาที่ ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs,
๒๐๓๐) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) เช่น คุณภาพของคนทุกช่วงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้าของการกระจายรายได้ และวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม โดยนายุทธศาสตร์
ชาติ (National Strategy) มาเป็นกรอบความคิดสาคัญในการจัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ และการปฏิรูป
การศึกษาตามแนวทางของคณะกรรมการอิสระเพื่อปฏิรูปการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้กาหนดนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงการจัด
การศึกษาของประเทศครั้งสาคัญที่จะพัฒนาประชากรในวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมายรวมถึง
กลุ่ มผู้ เรี ยนที่มีความต้องการจ าเป็ น พิเศษ กลุ่ มชาติพัน ธุ์ กลุ่ มผู้ ด้อยโอกาส และกลุ่ มที่อยู่ในพื้ นที่ ห่ างไกล
ทุรกันดาร ให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม
และผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี
มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ และอนุรักษ์
ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยและพลโลกที่
มีทักษะการคิดขั้น สูง เป็น นวัตกร นั กคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของ
ตนเอง โดยได้กาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ และแนวทางในการดาเนินการ ดังนี้

วิสัยทัศน์
สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน

พันธกิจ
๑. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้
ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑
๓. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
๔. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม
๕. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
๖. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา
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๑๒

เป้ำหมำย
๑. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและ
คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง และ
ปรับตัวต่อ เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี
๒. ผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
ทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
๓. ครู เป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นยาทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการ
เรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้เทคโนโลยี
๔. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้นาทาง
วิชาการ มีสานึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ
๕. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน
และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพื้นที่ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ในทุกมิติ เป็น
โรงเรียนนวัตกรรม
๖. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นสานักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม่ ใช้
ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ กากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลอย่าง
เป็นระบบ
๗. สานักงานส่วนกลาง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทางาน โดย กระจายอานาจการบริหารงานและการ
จัดการศึกษาให้สถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ กากับ ติดตาม
ประเมินผล และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้วิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ
นโยบำย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
นโยบายที่ ๑ จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
นโยบายที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
นโยบายที่ ๓ พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
นโยบายที่ ๔ สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ เหลื่อมล้า
ทางการศึกษา
นโยบายที่ ๕ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ฉ. กลยุทธ์เชิงนโยบำย
นโยบำยที่ ๑ จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
๑. บทนำ
การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง จะเน้นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเขตพื้นที่พิเศษ
เฉพาะ ที่มีความยากลาบากในการบริหารจัดการ เช่น การจัดศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ
กิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพของประชากรวัยเรียนกลุ่มชาติพันธุ์
กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง
เพื่อสร้างความมั่งคงของประเทศในระยะยาว
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๒. เป้ำประสงค์
๑. ผู้เรียนในเขตพัฒ นาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพื้นที่พิเศษเฉพาะ ได้รับการ
บริการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม
๒. เสริมสร้างคุณภาพประชากรวัยเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
สูงในถิ่นทุรกันดาร อาทิ พื้น ที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เพื่อสร้างความมั่ง คงของประเทศใน
ระยะยาว
๓.ประเด็นกลยุทธ์
๓.๑ พัฒนำกำรศึกษำของสถำนศึกษำในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้
๓.๑.๑ ตัวชี้วัด
๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนสูงขึ้น
๒. ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒ นาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนโดยการบูรณาการหลักสูตรให้สอดคล้องกับสังคม วัฒนธรรม และภาษาของท้องถิ่น
๓. ผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทีม่ ีคุณภาพ
๓.๑.๒ แนวทำงกำรดำเนินกำร
ดาเนินการตามยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ของกระทรวงศึกษาธิการ ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่
๑. การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
๒. การผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน
๓. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
๔. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา
๕. การศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๖. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ทั้งนี้ดาเนินการในลักษณะบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
๓.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพำะ กลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกำส และกลุ่ม
ที่อยู่ในพื้นที่ห่ำงไกลทุรกันดำร เช่น พื้นที่สูง ชำยแดน ชำยฝั่งทะเล และเกำะแก่ง ได้รับกำรบริกำรด้ำน
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ที่มีคุณภำพ และเหมำะสมตรงตำมควำมต้องกำร
๓.๒.๑ ตัวชี้วัด
๑. จานวนผู้เรียนบ้านไกลได้รับโอกาสทางการศึกษาจากการได้เข้าพักในโรงเรียนที่มีหอพักนอน
หรือการสนับสนุนการเดินทางจากบ้านถึงโรงเรียนอย่างปลอดภัย
๒. จานวนโรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การพัฒนาทักษะ
ชีวิต และการพัฒนาสภาพหอพักนอนให้มีคุณภาพที่ดี อย่างเหมาะสม
๓. จานวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพทั้งด้านทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ ที่
เหมาะสมกับบริบท
๔. จานวนผู้บริหาร ครู ในสถานศึกษา/ห้องเรียนสาขา และที่ดูแลหอพักนอน ที่มีนักเรียนกลุ่ม
ชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส กลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการพัฒนาและสวัสดิการที่เหมาะสมกับบริบท
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๕. จานวนผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับ
การส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิดจิตสานึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๖. การบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนที่มีผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่
ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการปรับปรุงและมีรูปแบบที่มีประสิทธิภาพ
๗. ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น
๓.๒.๒ แนวทำงกำรดำเนินกำร
๑. สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร
ชายแดน ชายฝั่ง ทะเล และเกาะแก่ง ตามความจาเป็นและ เหมาะสมกับบริบท
๒. สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึก ษาที่ดูแลหอพักนอนตามความ
จาเป็น และเหมาะสมกับบริบท
๓. จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน
ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ให้จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิดจิตสานึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
๔. สร้างเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น “การพัฒนาการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับสภาพบริบท
ของพื้นที่สูงใน ถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเลและ เกาะแก่ง ควรทาอย่างไร” ผ่านช่องทาง จัดเวทีเสวนาการแสดง
นิทรรศการ การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ ต่าง ๆ เช่น การสร้าง Website Facebook และ Line เป็นต้น
๕. พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม
สาหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
ทุรกันดาร
๖. พัฒนาครูให้มีทักษะการสอนภาษาไทยสาหรับเด็กที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่ ๒
๗. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะ
อาชีพ และภาษาที่ ๓ ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม
นโยบำยที่ ๒ พัฒนำคุณภำพผู้เรียน
๑. บทนำ
การพัฒ นาคุณ ภาพผู้เรี ยน มุ่งเน้นพัฒ นาประชากรวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่ มเป้าหมาย ซึ่งหมาย
รวมถึง กลุ่ มผู้ เรี ย นที่ มีความต้องการจ าเป็น พิเศษ กลุ่ มชาติพั นธุ์ กลุ่ มผู้ ด้อยโอกาส และกลุ่ มที่ อยู่ในพื้ น ที่
ห่ างไกลทุรกัน ดาร ในทุ กมิติ โดยมีเป้ าหมาย เพื่อให้ ผู้ เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง เป็นพลเมือง
ดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ
มี ทั กษะวิชาชี พ และมี ทั กษะชี วิตที่ เหมาะสมสอดคล้ องกั บสั งคมปั จจุ บั น โดยการพั ฒ นาระบบการเรียนรู้ ที่
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมีประเด็นกลยุทธ์ ดังนี้ ๑) ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
ทุกระดับ การศึกษาให้เอื้อต่อการพัฒ นาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑
นาไปสู่การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทา (Career Education) ๒) พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบัน
หลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้ า นเมื อ ง มี ห ลั ก คิ ด ที่ ถู ก ต้ อ ง เป็ น พลเมื อ งดี ข องชาติ แ ละเป็ น พลเมื อ งโลกที่ ดี มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
๓) พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ นาไปสู่การ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ๔) พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถ
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ดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ๕) การจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (SDGs) เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๖) พัฒ นาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ และ ๗) นา Digital Technology มาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ ความต้องการ และความถนัด สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต
๒. เป้ำประสงค์
๑. ผู้เรียนทุกคนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ
และการพลเมืองโลกที่ดี (Global Citizen)
๒. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม
และผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
๓. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพในแต่ละช่วงวัยอย่างมีคุณภาพมีทักษะที่จาเป็นใน
ศตวรรษที่ ๒๑ มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ มีนิสัยรักการเรียนรู้
และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และมีทักษะอาชีพตามความต้องการและความถนัด
๔. ผู้ เรี ย นที่มี ความต้องการจ าเป็ นพิ เศษ มี พั ฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุ คคล ทั้ งในด้านที่ มี
พัฒนาการปกติและด้านที่มีความบกพร่องหรือความแตกต่างทางการเรียนรู้ หรือความสามารถพิเศษ ตามที่ระบุไว้ใน
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ซึ่งจัดทาขึ้นบนพื้นฐานความ
ต้องการจาเป็นเฉพาะของผู้เรียน
๕. ผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อ (Transitional
Services) หรือการส่งต่อ (Referral) เข้าสู่การศึกษาในระดับเดียวกันและที่สูงขึ้น หรือการอาชีพหรือการดาเนิน
ชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
๖. ผู้เรีย นทุกคนมีทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ เหมาะสมตามวัย มีความเข้มแข็ง อดทน และสามารถ
พึ่งตนเองได้ในสังคมอนาคตที่ซับซ้อนและการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ สามารถป้องกันตนเอง
จากปัญหายาเสพติดได้
๓. ประเด็นกลยุทธ์
๓.๑ ปรับปรุง และพัฒนำหลักสูตรทุกระดับกำรศึกษำ ให้เอื้อต่อกำรพั ฒนำสมรรถนะผู้เรียนเป็น
รำยบุ ค คล มี ทั ก ษะที่ จ ำเป็ น ในศตวรรษที่ ๒๑ น ำไปสู่ ก ำรจั ด กำรศึ ก ษำเพื่ อ กำรมี งำนท ำ (Career
Education)
๓.๑.๑ ตัวชี้วัด
๑. ร้อยละของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหลักคิด
ที่ถูกต้อง รักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะ
อาชีพตามความต้องการ และมีทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่
๒. ร้ อ ยละของสถานศึ ก ษาที่ มี ก ารพั ฒ นาหลั กสู ตรสถานศึ ก ษาให้ ส อดคล้ องกับ ความ
ต้องการของผู้เรียนและพื้นที่
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๑๖

๓.๑.๒ แนวทำงกำรดำเนินกำร
๑. พั ฒ นาหลั กสู ต รระดั บ การศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน ให้ ส อดคล้ องกั บ ทั กษะการเรียนรู้ ใน
ศตวรรษที่ ๒๑ โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหลักคิดที่ถูกต้อง รักใน
สถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเป็น
พลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกทีดี มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตาม
ความต้องการได้ และมีทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่
๒. ปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัยเพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนา ทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
๓. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและปรับเปลี่ยนการจัดการ
เรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและบริบทของพื้นที่
๔. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา จัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการ
ให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ซึ่งจัดทาขึ้นบนพื้นฐานความต้องการจาเป็นเฉพาะของผู้เรียนที่มีความต้องการ
จาเป็นพิเศษ หรือความสามารถพิเศษ
๓.๒ พัฒนำผู้เรียนทุกคนให้มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ และยึดมั่นกำรปกครองระบอบ
ป ระช ำธิ ป ไต ยอั น มี พ ระมห ำกษั ตริ ย์ ท รงเป็ น ป ระมุ ข มี ทั ศ น ค ติ ที่ ดี ต่ อ บ้ ำน เมื อ ง มี ห ลั ก คิ ด
ที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชำติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
๓.๒.๑ ตัวชี้วัด
๑.ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒.ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด
ที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม
๓.ร้อยละของสถานศึกษาที่ปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม
จริยธรรม
๔.ร้อยละของสถานศึกษาที่น้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่
๑๐ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กาหนดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๒.๒ แนวทำงกำรดำเนินกำร
๑. ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรปรับปรุงหลักสูตร จัด
บรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่
ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
๒. ส่งเสริม สนับสนุนให้ สถานศึกษาน้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของใน
หลวงรัชกาลที่ ๑๐ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
ที่กาหนด
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๑๗

๓.๓ พัฒนำคุณภำพของผู้เรียน ให้มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ มีควำมเป็นเลิศ ด้ำน
วิชำกำร นำไปสู่กำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
๓.๓.๑ ตัวชี้วัด
๑. ด้ำนผู้เรียน
๑. ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัย ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์
สังคม และสติปัญญา และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
๒. ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ
วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน
๓. ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และมีนิสัยรักการอ่าน
๔. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะการคิด วิเคราะห์
๕. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จาเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน
(Reading Literacy)
๖. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จาเป็นด้านการรู้เรื่อง
คณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy)
๗. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จาเป็นด้านการรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)
๘. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะสื่อสารอังกฤษ และสื่อสารภาษาที่ ๓ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๙. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๑๐. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่
๑๑. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) มากกว่าร้อยละ ๕๐ ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา
๑๒. ร้อยละ ๖๐ ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีสมรรถนะการเรียนรู้เรื่องการ
อ่านตั้งแต่ระดับขั้นพื้นฐานขึ้นไป (ระดับ ๒) ตามแนวทางการประเมิน PISA
๑๓. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนทั้งหมดได้รับการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาตาม
แนวทางการประเมิน PISA
๒. ด้ำนสถำนศึกษำ
๑. ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม การปฏิบัติจริง
(Active Learning)
๒. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ STEM ศึกษา
๓. ร้อยละของสถานศึกษาที่การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ ๕ ขั้นตอน หรือบันได ๕ ขั้น
(IS: Independent Study)
๔. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อม
ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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๑๘

๓.๓.๒ แนวทำงกำรดำเนินกำร
๑. พัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัยมีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญ
เพื่อที่จะเข้ารับการพัฒนาการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น
๒. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียนให้เอื้อ
ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
๓. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย
๔. ส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่พ่อแม่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็ก
ปฐมวัยที่ถูกต้องตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการ
๕. จัดให้มีโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัย ให้สามารถพัฒนาเด็กก่อน
ประถมให้มีพัฒนาการความพร้อม เพื่อเตรียมตัวไปสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
๖. พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะที่จาเป็น ๓ ด้าน
๑. การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy)
๒. การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy)
๓. การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)
๗. พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital Competence) และสมรรถนะ
ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3
๘. มีความรู้ และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่
๙. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม
การปฏิบัติจริง (Active Learning)
๑๐. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ
STEM ศึกษา
๑๑. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือ
บันได 5 ขั้น (IS: Independent Study)
๑๒. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และ
ระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ เช่น
๑. ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคาถาม
๒. ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
๓. ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทางแก้ปัญหา
๔. ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ
๕. ความรู้ ด้ า นคณิ ต ศาสตร์ และระบบคิ ด ของเหตุ ผ ลและการหา
ความสัมพันธ์
๑๔. เสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินสมรรถนะตามแนวทางการประเมิน PISA
ด้วยระบบการสอบ แบบ Online ให้กับผู้เรียนทุกคนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย จนถึงมัธยมศึกษา
ตอนต้น
๑๕. ส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในทางการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาตาม
แนวทางการประเมิน PISA ให้แก่ศึกษานิเทศก์และครูผู้สอน
๑๖. ให้บริการเครื่องมือการวัดและประเมินอิงสมรรถนะตามแนวทางการประเมินผล
ผู้เรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ด้วยระบบ Online Testing
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๑๙

๑๗. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรและแผนการเรียนนาไปสู่ความเป็นเลิศ
ในแต่ละด้าน
๑๘. ส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านศิลปะดนตรีและกีฬาโดยจัดเป็น
ห้องเรียนเฉพาะด้าน
๑๙. พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามความถนัด และเป็นนวัตกร ผู้สร้างนวัตกรรม
๓.๔ พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะอำชีพและทักษะชีวิต มีสุขภำวะที่ดีสำมำรถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่ำงมีควำมสุข
๓.๔.๑ ตัวชี้วัด
๑. ร้อยละของผู้เรียน มี ID plan และ Portfolio เพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
๒. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนา
ทักษะอาชีพตามความถนัด
๓. ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขภาวะที่ดีทุกช่วงวัย
๔. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา
๓.๔.๒ แนวทำงกำรดำเนินกำร
๑. สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อิง
สมรรถนะและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ
๒. พัฒนารายวิชาที่ส่งเสริมการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
๓. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรทักษะอาชีพควบคู่กับวิชาสามัญ เช่น ทวิศึกษา
หลักสูตรระยะสั้น
๔. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนตามความสนใจในทักษะอาชีพ
ที่ตนเองถนัด เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ
๕. ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ และเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานของอนามัย
๖. ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional
Learning : SEL) ในทุกช่วงวัย
๗. สถานศึกษามีระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา
๓.๕ กำรจัดกำรศึกษำเพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำยโลกเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (SDGs) เพื่อสร้ำง
เสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
๓.๕.๑ ตัวชี้วัด
๑. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการดาเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อม สังคม และ
เศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Environmental Education Sustainable Development: EESD)
๓. ทุกสถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโลก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(Global Goals for Sustainable Development)
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๒๐

๓.๕.๒ แนวทำงกำรดำเนินกำร
๑. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
๒. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาการจัดการศึกษาเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(Global Goals for Sustainable Development)
๓. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาและหน่วยงานทุกสังกัดจัดสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ
ให้สอดคล้องกับหลัก Zero waste และมาตรฐานสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน(Environmental Education
Sustainable Development: EESD)
๔. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง
๓.๖ พัฒนำคุณภำพผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ
๓.๖.๑ ตัวชี้วัด
๑. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐานของแต่ละระดับ
๒. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ ได้รับการพัฒนาด้านทักษะอาชีพ ทักษะ
การดารงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ
๓. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้มีความสามารถพิเศษ
ด้านต่าง ๆ อาทิ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และเทคโนโลยี เป็นต้น
๓.๖.๒ แนวทำงกำรดำเนินกำร
๑. ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention: EI) ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ หน่วย
บริการและที่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาสาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
ด้วยระบบและรูปแบบที่หลากหลาย
๓. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในโรงเรียนเรียนรวมและศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ
๔. ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
๕. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคานวณ
การคิดวิเคราะห์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
๖. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ ทักษะการดารงชีวิต
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและการดารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
๗. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
๘. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๙. ส่งเสริม สนับสนุน การใช้สื่อเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารอย่างถูกต้อง เหมาะสม
และสร้างสรรค์
๑๐. ส่งเสริม สนับสนุน เทคโนโลยี สิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่น
ใดทางการศึกษา
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๒๑

๑๑. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ ที่มีความสามารถพิเศษในด้าน
วิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และอื่นๆ เพื่อยกระดับสู่ความเป็นเลิศพร้อมก้าวสู่สากล
๑๒. ส่งเสริม สนับสนุนการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
๑๓. จัดให้มีระบบการนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ
๑๔.
จัดให้มีกลุ่มงานระบบประกันคุณภาพในสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง
๑๕. ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดทา รวบรวม ผลิต พัฒนา และเผยแพร่
สื่อ นวัตกรรม งานวิจัยทางการศึกษา
๑๖. สารวจสภาพอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา จัดทาผังบริเวณ จัดทาแบบรูป
และรายการสิ่งก่อสร้าง
๑๗. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีแนวทางปฏิบัติ และมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ
๑๘. ส่งเสริม สนับสนุนให้เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพและกลุ่มสถานศึกษา ขับเคลื่อนการจัด
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
๑๙. ส่งเสริม สนับสนุน การดาเนินงานของคณะอนุกรรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสาหรับ
คนพิการจังหวัด
๒๐. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรปกครองในพื้นที่
พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและระบบแนะแนวให้มีประสิทธิภาพ
๒๑. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการศึกษา
๓.๗ ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น ให้ สถำนศึ กษำ น ำ Digital Technology มำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ ให้ แ ก่
ผู้เรียนเป็นรำยบุคคลตำมสมรรถนะ ควำมต้องกำร และควำมถนัด สร้ำงสังคมฐำนควำมรู้ (KnowledgeBased Society) เพื่อกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต
๓.๗.๑ ตัวชี้วัด
๑. ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนรู้ผ่าน Digital Platform
๒. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้เพื่อให้พัฒนาตนเองผ่าน Digital Platform
๓.๗.๒ แนวทำงกำรดำเนินกำร
๑. พัฒนาระบบคลังข้อมูล องค์ความรู้ เพื่อให้บริการ Digital Textbook ตามเนื้อหา
หลักสูตรที่กับหนด สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ และให้บริการแก่ผู้เรียนให้การพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต
๒. พัฒนา Digital Platform เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็น
รายบุคคล
๓. สถานศึกษาสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน Digital Platform
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๒๒

นโยบำยที่ ๔ พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
๑. บทนำ
การปรับเปลี่ยนระบบการผลิตและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท
ตั้งแต่การจูงใจ คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะ
อย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ ปรับเปลี่ยนบทบาทครูให้เป็นครูยุคใหม่ที่มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพตรงตามความต้องการ เป็นมืออาชีพ มีทักษะวิชาชีพขั้นสูง โดยปรับบทบาทจาก “ครูสอน”
เป็น “โค้ช” หรือ “ผู้อานวยการการเรียนรู้ ” สร้างเครือข่ายพัฒ นาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน
รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และวัดผลงานจาก
การพัฒนาผู้เรียนโดยตรง นอกจากนี้มีการออกแบบ วางแผนการผลิตและพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การ
กาหนดมาตรฐานวิชาชีพขั้นสูง เงินเดือนค่าตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ ให้สามารถจูงใจบุคคลที่เก่ง ดี มีความรู้
มาเป็นครู มีการวางแผนอัตรากาลังระยะยาว (20 ปี) ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการผลิตครู และมีการวาง
แผนการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง โดยนา Digital Platform มาเป็นเครื่องมือทั้งการพัฒนา อบรมครู และการ
จัดทาฐานข้อมูลกาลังคน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลประวัติครู ประวัติการพัฒนา ฝึกอบรม นาไปสู่การวิเคราะห์
วางแผนกาลังคนได้อย่างต่อเนื่อง
๒. เป้ำประสงค์
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ
เป็นมืออาชีพ และมีทักษะวิชาชีพขั้นสูง
๓. ประเด็นกลยุทธ์
๓.๑ สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับสถำบันทำงกำรศึกษำที่ผลิตครู ในกำรผลิตและพัฒนำ
ครูให้ตรงกับสำขำวิชำ และสอดคล้องกับกำรพัฒนำในศตวรรษที่ ๒๑
๓.๑.๑ ตัวชีวัด
๑. สถานศึกษามีแผนความต้องการครูระยะ 20 ปี
๒. สถานศึกษามีกรอบสมรรถนะครูที่สอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21
และสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
๓. สถานศึกษาทุกแห่งมีจานวนครูอย่างเหมาะสม และพอเพียงต่อการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน
๓.๑.๒ แนวทำงกำรดำเนินกำร
๑. ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการวิเคราะห์ความขาดแคลน
และความต้องการครู
๒. ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการกาหนดสมรรถนะครูให้
สอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ ๒๑
๓. ประสานความร่วมมือ ในการวางแผนในการผลิตครูทั้งระบบ
๔. สถาบันการศึกษาผลิตครูตามความต้องการและความขาดแคลนครู ระยะ 20 ปี
๕. ประสานความร่วมมือ ติดตาม ประเมินผล การผลิตครู
๓.๒ พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภท ให้มีสมรรถนะตำม
มำตรฐำนวิชำชีพ มีศักยภำพ มีคุณธรรม จริยธรรม
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๒๓

๓.๒.๑ ตัวชีวัด
๑. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพในกา
ปฏิบัติงานครบตามความจาเป็น ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
การจัดการเรียนรู้ และการวัดประเมินผลอย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล
๓.๒.๒ แนวทำงกำรดำเนินกำร
๑. ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจาเป็นในการพัฒนาตนเอง (Need Assessment) ของ
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร
๒. กาหนดกรอบและวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path)
๓. ประสานกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงานอื่น ๆ จัดทา
หลักสูตรที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับกรอบหลักสูตรที่กาหนด
๔. สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วางแผนและเข้ารับการพัฒนา
ตามหลักสูตรที่กาหนดที่เชื่อมโยงความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path)
๕. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(Professional Learning Community: PLC)
๖. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้ออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการวัด
ประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
๗. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีความรู
ทักษะด้าน Digital Literacy, Digital Pedagogy ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาที่ ๓
๘. ส่งเสริมพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับ
การพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่กาหนด
๙. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนที่มี
ความแตกต่าง (Differentiated Instruction)
๑๐. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking)
๑๑. ส่งเสริมและพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีความรู้
ความสามารถจัดการเรียนรู้เป็นรายบุคคล และการสอนแบบคละชั้น
๑๒. ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็น
พิเศษ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ
๑๓. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online และแบบ Face-to-Face Training
๑๔. ปรับเปลี่ยนกระบวนการวิธีการประเมินครู โดยเน้นการประเมินสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนโดยผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นหลัก และประเมินจรรยาบรรณของครู ทุก ๆ ๕ ปี (ประเมิน
๓๖๐ องศา)
๓.๓ นำ Digital Technology มำใช้ในกำรพัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำทุกประเภททั้งระบบ
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๒๔

๓.๓.๑ ตัวชี้วัด
๑. สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกแห่งมีระบบฐานข้อมูลผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา เพื่อวางแผนการผลิตและพัฒนาครูทั้งระบบ
๒. ร้อยละของบุคลากรในสังกัดที่พัฒนาตนเองผ่านระบบ Digital Technology
๓. ร้อยละของ Digital Content เกี่ยวกับองค์ความรู้ในสาขาที่ขาดแคลน
๓.๓.๒ แนวทำงกำรดำเนินกำร
๑. พัฒนา Digital Platform เพื่อใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกประเภททั้งระบบ
๒. พัฒนา Digital Platform ระบบบริหารจัดการผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกประเภททั้งระบบ
๓. พัฒนา Digital Content ในองค์ความรู้การจัดการศึกษาในสาขาที่ขาดแคลน เช่น
การพัฒนาทักษะกำรคิดขั้นสูง การจัดการศึกษาสาหรั บผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ และผู้เรียนที่มี
ความแตกต่าง เป็นต้น
๔. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านระบบ Digital Technology
นโยบำยที่ ๔ สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำน และลดควำม เหลื่อมล้ำ
ทำงกำรศึกษำ
๑. บทนำ
การสร้างโอกาสทางการศึกษา เพื่อให้ประชากรในวัยเรียนทุกคน และทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่ง
หมายรวมถึง กลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่
ห่างไกลทุร กัน ดาร ได้เข้าถึงการบริการการศึกษาที่มีคุณ ภาพ และมีมาตรฐาน โดย ๑) เน้นการสร้างความ
ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับพื้นที่ เพื่อวางแผนการจัด
การศึกษาทั้งระบบตั้งแต่การสามะโนประชากรวัยเรียน การรับเด็กเข้าเรียน การตรวจสอบติดตามการเข้าเรียน
การติดตามเด็กนักเรียนออกกลางคัน ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับพื้นที่ และการระดมทุนเพื่อ
พัฒนาการศึกษา ๒) ปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษาทุกแห่งให้มีมาตรฐานในด้านต่าง ๆ สอดคล้องกับบริบทเชิงพื้นที่
เช่น มาตรฐานด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก ได้แก่ อาคารเรียน อาคารประกอบ หอประชุม
สนามกีฬา ห้องเรียน ห้องพิเศษ วัสดุ ครุภัณฑ์ เป็นต้น มาตรฐานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตรฐานด้าน
การบริหารจัดการ มาตรฐานด้านระบบงบประมาณ มาตรฐานด้านความปลอดภัย และมาตรฐานด้าน Digital
Technology เป็นต้น ๓) สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาสาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็น
พิเศษ ๔) ปรับ เปลี่ ย นกระบวนการงบประมาณตั้งแต่การจัดสรรงบประมาณอุดหนุน ตรงไปยังผู้ เรียนและ
สถานศึกษาโดยตรง และมีความเหมาะสม เพียงพอ และ ๕) นา Digital Technology มาเป็นเครื่องมือในการ
ลดความเหลื่อมล้าและสร้างโอกาสในการเข้าถึงการบริการการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
๒. เป้ำประสงค์
สร้างโอกาสให้ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงการบริการการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอ
กัน และลดความเหลื่อมล้าด้านการศึกษา
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๒๕

๓. ประเด็นกลยุทธ์
๓.๑ ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภำคเอกชน หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรจัด
กำรศึกษำให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
๓.๑.๑ ตัวชี้วัด
๑. ร้อยละของเด็กวัยเรียนที่เข้ารับการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา
๒. ร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน
๓. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและ
การแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ
๔. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถ
นามาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๑.๒ แนวทำงกำรดำเนินกำร
๑. สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ภาคเอกชน และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง วางแผนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่
๒. สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ จัดทาสามะโนประชากรวัยเรียน
(๐-๖ ปี)
๓. สถานศึกษาร่วมมือกับองค์กรปกครอง ชุมชน เอกชน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องระดับพื้นที่ จัดทาแผนการนักเรียนทุกระดับ
๔. สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัย
เรียนได้เข้าถึงการบริการการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง ครบถ้วน
๕. สถานศึกษาจัดทาฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพื่อเก็บรวบรวม เชื่อมโยง
ข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อวางแผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
๓.๒ ยกระดับสถำนศึกษำในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ให้มีมำตรฐำนตำมบริบทของ
พื้นที่ เพื่อให้พัฒนำผู้เรียน มีคุณภำพ มีมำตรฐำนเสมอกัน
๓.๒.๑ ตัวชี้วัด
๑. สานักงานคณะกรรมการการศึกษามีกรอบมาตรฐานสถานศึกษา
๒. ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาตามที่กาหนด
๓.๒.๒ แนวทำงกำรดำเนินกำร
๑. จัดทามาตรฐานสถานศึกษาโดยพิจารณาจากปัจจัย หรือองค์ประกอบขั้น
พื้นฐาน เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการเรียนรู้ที่จะพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีมาตรฐานเสมอกัน ตาม
บริบทเชิงพื้นที่ เช่น
๑. ปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก เช่น อาคารเรีย
อาคารประกอบ หอประชุม สนามกีฬา ห้องเรียน ห้องพิเศษ วัสดุ ครุภัณฑ์ เป็นต้น
๒. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓. ด้านการบริหารจัดการ
๔. ด้านงบประมาณ
๕. ด้านความปลอดภัย และ
๖. ด้าน Digital Technology
๒. ส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษาให้มีมาตรฐานตามที่กาหนด
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๓.๓ สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำสำหรับผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ
๓.๓.๑ ตัวชี้วัด
๑. มีข้อมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานที
เกี่ยวข้องทุกระดับ
๒. สานักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษมียุทธศาสตร์ แผนการดาเนินงาน และ
แผนปฏิบัติการที่ตอบสนองสาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล
และตามสภาพและประเภทของความพิการ
๓. ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมทั้งระบบ เพื่อสามารถการจัดการศึกษา
แบบเรียนรวม
๓.๓.๒ แนวทำงกำรดำเนินกำร
๑. จัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานที
เกี่ยวข้องทุกระดับ และนามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. ส่งเสริม สนับสนุน สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษจัดทากลยุทธศาสตร์ แผนกา
ดาเนินงาน และแผนปฏิบัติเชิงรุก เน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการทางานแบบมีสว่ นร่วม
๓. ส่งเสริม สนับสนุนระบบการจัดการศึกษาพิเศษ ที่ผู้เรียนสามารถเข้าสู่บริการ
ช่วงเชื่อมต่อ (Transitional Services) หรือการส่งต่อ (Referral) เข้าสู่การศึกษาในระดับเดียวกันและที่สูงขึ้น หรือการ
อาชีพ หรือการดาเนินชีวติ ในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
๔. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมทั้งระบบ เพื่อสามารถการ
จัดการศึกษาแบบเรียนรวม
๕. จัดให้มีศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาพิเศษ ในการติดตาม ช่วยเหลือ
และสนับสนุนให้สถานศึกษาดาเนินการจัดการศึกษาพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๔ จัดสรรงบประมำณสนับสนุนผู้เรียน และสถำนศึกษำอย่ำงเหมำะสม เพียงพอ
๓.๔.๑ ตัวชี้วัด
๑. มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา
โดยตรงอย่างเหมาะสม
๒. ผู้เรียนทุกคน และสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสมและเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๓. จานวนโครงการ/ กิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจากกองทุนความเสมอภาค
ทางการศึกษา
๓.๔.๒ แนวทำงกำรดำเนินงำน
๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิธีการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา
ทั้งด้านความเหมาะสม เพียงพอ
๒. จัดสรรงบประมาณให้ผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรง
๓. ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อลดความ
เหลื่อมล้าทางการศึกษา เพื่อสนับสนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
๓.๕ ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำ หน่วยงำนทุกระดับนำ Digital Technology มำใช้
เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำคุณภำพของผู้เรียน
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๓.๕.๑ ตัวชี้วัด
๑. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่สามารถเชื่อมต่อกับ
โครงข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย
๒. สถานศึกษามี Digital Device เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียน และ
เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๕.๒ แนวทำงกำรดำเนินงำน
๑. ส่ งเสริ ม สนั บ สนุนให้ ส ถานศึกษามีโ ครงข่ายสื่ อสารโทรคมนาคมที่ม
ประสิ ทธิภ าพ และปลอดภัย
๒. ส่ งเสริ ม สนั บ สนุน ให้ ส ถานศึกษามีระบบคอมพิว เตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้เป็น
เครื่ องมื อในพัฒ นาทัก ษะด้าน Digital Literacy แก่ผู้ เรียน
๓. ส่ง เสริม สนับ สนุน ให้ส ถานศึก ษาปรับ ปรุง พัฒ นาห้อ งเรีย นให้เ ป็น ห้อ งเรีย น
Digital
๔. ส่ งเสริ ม สนั บ สนุน Digital Device สาหรับผู้ เรียนทุกระดับอย่างเหมาะสม
เพื่อเป็ น เครื่ องมื อในการพัฒ นาการเรี ย นรู้ ข องตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
๕. ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น Digital Device และพัฒ นา Digital Pedagogy สาหรับ
ครู อย่าง เหมาะสม เพื่อ เป็ น เครื่ องมือ ในการจั ดกระบวนการเรี ย นรู้เ พื่ อพัฒ นาผู้ เรียนได้อย่ างมี
ประสิ ทธิภ าพ
๖. โครงการพัฒ นาคุณภาพการศึก ษาทางไกลผ่ านเทคโนโลยีส ารสนเทศ
(Distance Learning Information Technology: DLIT)
๗. โครงการพัฒ นาคุณภาพการศึก ษาด้ว ยเทคโนโลยีก ารศึก ษาทางไกลผ่ าน
ดาวเทีย ม
นโยบำยที่ ๕ เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร
๑. บทนำ
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จะเน้นการพัฒนาหน่วยงาน
ในสังกัด ให้เป็นหน่วยงานที่มีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ สามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ แยกแยะบทบาทหน่วยงานแต่ละระดับอย่างชัดเจน เช่น ระดับปฏิบัติ ระดับที่ทาหน้าที่ในการ
กากับติดตาม เป็นหน่วยงานที่มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล และโปร่งใส เป็นองค์กรที่ปราศจากการ
ทุจริตคอรัปชั่น ปรับวัฒนธรรมการทางานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อม
ที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนานวัตกรรม เทคโนโลยี
ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทางานที่เป็ น Digital เข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับ
มาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อ
ตอบสนองความต้ อ งการของประชาชนได้ อ ย่ า งสะดวก รวดเร็ ว โดยมี ป ระเด็ น กลยุ ท ธ์ ดั ง นี้ ๑) เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และสถานศึกษา ๒) สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วน
ร่วมบริหารจัดการศึกษา ๓) ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระ นาไปสู่การกระจายอานาจ ๔
ด้าน ให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ ๔) ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณ
เพื่ อสนั บ สนุ น ผู้ เรีย นและสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ และ ๕) ส่ งเสริม สนับสนุน ให้ ส ถานศึกษา
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หน่วยงานทุกระดับนา Digital Technology มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ นาไปสู่
การนาเทคโนโลยี Big Data เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้าน ต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอื่น ๆ ที่จาเป็นมาวิเคราะห์เพื่อให้สถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ต่อไป
๒. เป้ำประสงค์
สถานศึ ก ษา และหน่ ว ยงานระดั บ ภู มิ ภ าคมี ค วามอิ ส ระในการจั ด การศึ ก ษา เพื่ อ พั ฒ นาผู้ เรี ย น
ให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
๓. ประเด็นกลยุทธ์
๓.๑ เพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ
๓.๑.๑ ตัวชี้วัด
๑. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผลการดาเนินงานผ่านเกณฑ์การ
ประเมินส่วนราชการที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกาหนด
๒. ร้อยละของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพมาตรฐาน
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
๓. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินภายนอกในระดับดีขึ้นไป
๔. ร้อยละของหน่วยงานผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA: Integrity & Transparency Assessment)
๓.๑.๒ แนวทำงกำรดำเนินกำร
๑. กากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
๒. ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง
๓. ยกย่องเชิดชูเกียรติสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สถานศึกษา และองค์คณะบุคคลที่มีผลงานเชิงประจักษ์
๔. กาหนดให้หน่วยงานในสังกัดทุกหน่วยงานใช้ระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้
คุณธรรมและความโปร่งใสในการทางานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA: Integrity & Transparency Assessment)
๓.๒ สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนของสังคมเข้ำมำมีส่วนร่วม
บริหำรจัดกำรศึกษำ
๓.๒.๑ ตัวชี้วัด
ร้อยละของสถานศึกษาหน่วยงานมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
๓.๒.๒ แนวทำงกำรดำเนินงำน
๑. ส่ งเสริมการบริหารจั ดการเขตพื้ นที่ การศึกษาโดยใช้พื้ นที่ เป็นฐาน (Area-based
Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอานาจ“CLUSTERs”
๒. ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดทาแผนบูรณาการจัดการศึกษา ในระดับพื้นที่
๓. สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ
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๔. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการที่
ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพื้นที่
๕. ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้
ความเข้าใจ และ มีส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา
๖. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา
๓.๓ ยกระดับกำรบริหำรงำนของสถำนศึกษำให้มีอิสระ นำไปสู่กำรกระจำยอำนำจ 4 ด้ำน
ให้สถำนศึกษำเป็นศูนย์กลำงในกำรจัดกำรศึกษำตำมบริบทของพื้นที่
๓.๓.๑ ตัวชี้วัด
๑. มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการของโรงเรียนให้เกิดคุณภาพ
๒. มีข้อเสนอเชิงนโยบายในการกระจายอานาจทั้งระบบ
๓. มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้เกิดคุณภาพ
๔. ร้อยละของสถานศึกษามีคุณภาพ และมาตรฐาน (มาตรฐานการศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน/ปฐมวัย/ศูนย์การศึกษาพิเศษ) และพัฒนาสู่ระดับสากล
๕. จานวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง
๖. ร้อยละของผู้เรียนที่อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
๓.๓.๒ แนวทำงกำรดำเนินกำร
๑. ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ระบบการบริหารงานของหน่วยงาน
บทบาทหน้าที่ทั้งระดับปฏิบัติ และรับการกากับติดตาม
๒. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการกระจายอานาจการจัด
การศึกษา ๔ ด้าน ให้สถานศึกษา โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้ศึกษานาร่องรูปแบบการกระจายอานาจ เช่น
๑. เขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
๒. โรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School)
๓. Autonomous School
๓. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบโครงสร้างของสถานศึกษา (Enterprise Architecture)
ในฐานหน่วยงานระดับปฏิบัติ และหน่วยงานระดับกากับติดตามให้เหมาะกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน
๔.ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา Digital Technology ใช้ในการจัด
การศึกษาทั้งระบบ (Digital Transformation)
๕. สนับสนุน ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหาเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่สนับสนุน
การจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ครูสายผู้สอนปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเท่านั้น
6. ยกระดับสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา
ทักษะ และคุณภาพชีวิตของชุมชน
๗. สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่ เช่น
โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนนวัตกรรม โรงเรียนร่วมพัฒนา โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนห้องเรียนกีฬา ฯลฯ
๘. นาผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบ
ติดตามเพื่อการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
๙. สร้างมาตรฐาน และกาหนดแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
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๑๐. ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนขนาดเล็กมีระบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย
เช่น การบริหารจัดการแบบกลุ่มโรงเรียน การสอนแบบคละชั้น
๑๑. พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารที่มีศักยภาพในโรงเรียนขนาดเล็ก พิจารณาค่าตอบแทน
พิเศษและสวัสดิการอื่น ๆ สาหรับผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก
๑๒. ปรับปรุงกฎหมายระเบียบข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับการกระจายอานาจ
๑๓. สถานศึกษามีอิสระในการบริหารงาน และจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรีย
ให้ได้ตามมาตรฐานคุณภาพผู้เรียน สอดคล้องกับความต้องการท้องถิ่น นาไป สู่การพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพของ
ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๔ ปรับเปลี่ยนระบบงบประมำณเพื่อสนับสนุนผู้เรียนและสถำนศึกษำอย่ำงเหมำะสม เพียงพอ
๓.๔.๑ ตัวชี้วัด
๑. มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา
โดยตรงอย่างเหมาะสม
๒. ผู้เรียนทุกคนและสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้
อย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๓. จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจากกองทุนความเสมอภาคทาง
การศึกษา
๓.๔.๒ แนวทำงกำรดำเนินงำน
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิธีการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา
ทั้งด้านความเหมาะสม เพียงพอ
2. จัดสรรงบประมาณให้ผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรง
3. ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อลดความ
เหลื่อมล้าทางการศึกษา เพื่อสนับสนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
๓.๕ ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำ หน่วยงำนทุกระดับนำ Digital Technology มำ
ใช้ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรอย่ำงเป็นระบบ นำไปสู่กำรนำเทคโนโลยี Big Data เพื่อเชื่อมโยง
ข้อมูลด้ำนต่ำง ๆ ตังแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถำนศึกษำ ข้อมูลงบประมำณ และข้อมูลอื่น ๆ ที่จำ
เป็นมำวิเครำะห์เพื่อให้สถำนศึกษำ สำมำรถจัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำผู้เรียนเป็นรำยบุคคลตำมสมรรถนะ
และควำมถนัด และสำมำรถวิเครำะห์เป็นข้อมูลในกำรวำงแผนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศ
ต่อไป
๓.๕.๑ ตัวชีวัด
1. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ
นาไปสู่การวิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๕.๒ แนวทำงกำรดำเนินงำน
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สามารถเชื่อมโย
และบูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการเชื่อมโยงข้อมูล
รายบุคคลที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต เป็นฐานข้อมูลการ
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พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง และ
ศักยภาพบุคคลของประเทศ นาไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบายและปฏิบัติ
2. พัฒนา Digital Platform ด้านการเรียนรู้ผู้เรียน และบุคลากรทางการศึกษา
พื่อให้สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ
3. พัฒนา Digital Platform ด้านการบริหารงาน เพื่อสนองตอบต่อการปฏิบัติงาน
ของบุ ค ลากรตามภารกิ จ ที่ รั บ ผิ ด ชอบ น าไปสู่ ก ารพั ฒ นาฐานข้ อ มู ล บุ ค ลากร
ที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบตตั้งแต่การคัดสรร บรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนเชื่อมโยง ถึงการพัฒนาครู เพื่อให้สอดคล้อง
กับความก้าวหน้าในอาชีพ
4. พัฒนา Digital Platform ระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคลตั้งแต่
ระดับปฐมวัย จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นาไปสู่การพัฒนา
ฐานข้อมูลประชากรด้านการศึกษาของประเทศ
5. พัฒนา Big Data เพื่อเชื่อมโยง วิเคราะห์ข้อมูลทุกมิติ นาไปสู่การวางแผน
การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
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ส่วนที่ ๑
สภำพกำรจัดกำรศึกษำ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ
(ฉบับที่3) พ.ศ.2553 หมวด 2 มาตรา 10 ได้กล่าวถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานไว้ว่า การศึกษาต้องจัดให้บุคคล
มีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจั ดให้อย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา
อารมณ์ สั งคม การสื่ อสารและการเรีย นรู้ หรือมีร่างกายพิ การ หรือทุพ พลภาพ หรือบุ คคลซึ่งไม่ ส ามารถ
พึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแล หรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าว มีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้น
พื้นฐานเป็นพิเศษ

1. อำนำจหน้ำที่สำนักงำนเขตพืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ได้ดาเนินงานตามอานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ใน
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. 2553 (ราช
กิจจานุเบกษา เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 109 ง หน้า 40 วันที่ 14 กันยายน 2553 ) ได้แก่
1. จัดทานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
2. วิเคราะห์และจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขต
พื้นที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกากับตรวจสอบติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษา
4. กากับ 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. ดาเนินการประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
10. ประสาน ส่งเสริมการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะทางานด้านการศึกษา
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะสานักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา
12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับภารกิจภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้ใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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โครงสร้ำงสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
คณะกรรมกำร
ศึกษำธิกำรจังหวัดยะลำ
(กศจ.ยะลำ)

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

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

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

หน่วยตรวจสอบภายใน

รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยะลำ เขต ๑
(จำนวน ๔ คน)

กลุ่ม
อำนวยกำร

กลุ่มบริหำร
งำนบุคคล

กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร (ITE)

กลุ่มส่งเสริม

กลุ่มนโยบำย
และแผน

กลุ่มบริหำรงำน
กำรเงินและสินทรัพย์

กำรจัดกำรศึกษำ

กลุ่มกฏหมำย
และคดี

ศูนย์เครือข่ำยสถำนศึกษำ
(๑๓ ศูนย์)

สถำนศึกษำ
(๑๑๑ โรง)
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กลุ่มพัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ

กลุ่มนิเทศ ติดตำม
และประเมินผล
กำรจัดกำรศึกษำ

ศูนย์ส่งเสริม
อิสลำมศึกษำ

คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำขัน้ พื้นฐำน

๓๔

2. สภำพทั่วไปของเขตพืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต ๑
๒.1 พืนที่และอำณำเขต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 มีพื้นที่ในการบริการการจัดการศึกษา
ในท้องที่3 อาเภอของจังหวัดยะลา คืออาเภอเมืองยะลา อาเภอรามันและอาเภอกรงปินัง ประกอบด้วย 34
ตาบล 193 หมู่บ้าน มีพื้นที่ 1,343.271 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ตอนบนของจังหวัดยะลา โดย อาเภอเมือง
ยะลา มีอาณาเขตติดต่อกับอาเภอยะรังและอาเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี อาเภอรามันติดต่อกับอาเภอกะพ้อ
จังหวัดปัตตานี และอาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส อาเภอกรงปินัง ติดต่อกับอาเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
(ข้อมูลจังหวัดยะลา)
ตำรำงที่ 1 แสดงจำนวนตำบล หมู่บ้ำน เทศบำล อบต. และพืนที่ จำแนกรำยอำเภอในเขตพืนที่กำรศึกษำ
ที่
1
2
3

อาเภอ
เมืองยะลา
รามัน
กรงปินัง
รวม สพป.ยะลำ 1

ตาบล
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 ประชำกรวัยเรียน
ตำรำงที่ 2 แสดงจำนวนประชำกรวัยเรียนตำมอำยุในเขตพืนที่กำรศึกษำ(ณ ธันวำคม 2560)
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2.3 ผลกำรจัดกำรศึกษำ
ก. ด้ำนกำรจัดบริกำรกำรศึกษำ
การจัดการศึกษา ในที่นี้แบ่งการจัดบริการทางการศึกษาตามสภาพภูมิศาสตร์เป็น 3 เขตพื้นที่
การศึกษา คือ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ยะลา เขต 1, เขต 2 และ เขต 3 มีสถาบันที่
จัดการศึกษาทั้งในภาครัฐและเอกชน จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา รวมทั้ง
รูป แบบการจั ดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ มีจานวนหน่วยงาน/สถาบันที่จัดการศึกษารวมทั้งสิ้ น
976 แห่ง ดังนี้
ตำรำงที่ 3 แสดงจำนวนสถำบันที่จัดกำรศึกษำจำแนกรำยเขตพืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ที่

ประเภท/องค์กร/หน่วยงำน/สถำบัน

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

รวม

สถำนศึกษำของรัฐในระบบ
1
๒
๓
๔
๕
6
7
8
9
10

องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)
สพม.เขต 15
โรงเรียนกีฬา
สพป.ยะลา
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
โรงเรียนเทศบาล
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
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

สถำนศึกษำของรัฐนอกระบบ
1
2
3
4
5
6
7

วิทยาลัยชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
ศูนย์การเรียนชุมชน
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ
สานักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

สถำนศึกษำเอกชนในระบบ
1
2
3

ประเภทสอนศาสนาควบคู่วิชาสามัญศึกษา
ประเภทสามัญศึกษา
ประเภทอาชีวศึกษา

สถำนศึกษำเอกชนนอกระบบ
1
๒
3

ศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา)
ประเภทสอนศาสนาอิสลามอย่างเดียว
สถาบันศึกษาปอเนาะ
รวม

ที่มำ1. สานักงานศึกษาธิการภาค 8/ 2. สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา
แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจาปีงบประมาณ 2562
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สาหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต ๑ จาแนกตามระดับการศึกษาดังนี้
ตำรำงที่ ๔ จำนวนนักเรียนรำยชัน ปีกำรศึกษำ 2556– 2560

ทีม่ ำ : ข้อมูลสถิติการจัดการศึกษา 5 ปี งานข้อมูลสารสนเทศ สพป.ยล.1
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ตำรำงที่ ๕ แสดงจำนวนสถำนศึกษำ นักเรียน โรงเรียนขนำดเล็ก ปีกำรศึกษำ 2560
ที่

โรงเรียน

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

สลากกินแบ่งฯ 134
บ้านไทรงาม
วัดหน้าถ้า
บ้านบันนังลูวา
บ้านสาคอ
บ้านบาโด
บ้านยุโป
บ้านคลองทราย
ศรีพัฒนาราม
วังธราธิปวิทยา
วัดชมพูสถิต
บ้านทุ่งเหรียง
บ้านต้นหยี
บ้านเหนือ
บ้านบาตัน
บ้านปอเยาะ
บ้านทุ่งคา
วัดลาใหม่
บ้านบุรินทร์
บ้านป่าพ้อ
บ้านวังพญา
บ้านเจาะบือแม
ธารแร่
บ้านกาลอ
คีรีบูรวัฒนา
บ้านละแอ
บ้านปูลัย
บ้านนาเตย
บ้านบาโงย
บ้านกาดือแป
วัดรังสิตาวาส
บ้านโต๊ะพราน
บ้านพรุ
บ้านบูเกะบือราแง
บ้านตะโละสดาร์
บ้านปาดาฮัน
บ้านบือเล็ง
บ้านแหลมทราย
บ้านปุโรง
รวมทังสิน

อ.๑
7
3
2
1
5
3
3

อ.2
11
7
1
9
7
2
14

6
5
4

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

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

อ.3 ป.๑ ป.๒
5
6
6
6 11
7
3
2
3
3
8
7
10
8
5
2
6
4
8
8
5
1
2
1
9
9
4
16 10
6
7
3
7
8
8 11
4
6
5
20 10 10
12
8 11
11 11
9
8 10
3
6
9 10
4
6
5
2 19
9
8 18
8
16 19
9
5
8
4
9 10 11
13 12
9
3 17 19
8 10 19
10 13 12
14 14 12
7 14
8
9
9 11
8 16 13
7 18 13
6 11
5
9 10
6
10 10 15
5
8 13
11 10 16
10 14 13
313 401 344

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

ม.๑

ม.๒

12

8

12

8

ม.๓

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

ที่มำ : ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕60 งานข้อมูลสารสนเทศ สพป.ยล.1
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ข. ด้ำนโอกำสทำงกำรศึกษำ
ตำรำงที่ 6 จำนวนประชำกร อำยุ 3 – 17 ปี ในเขตพืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 1
(อำเภอเมืองยะลำ รำมัน และกรงปินัง) ณ เดือนธันวำคมปี 2556 – 2560
อายุ
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
รวม

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

ปี 2556
หญิง
2,308
2,399
2,382
2,395
2,341
2,342
2,335
2,305
2,345
2,301
2,325
2,272
2,374
2,548
2,655

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

37,337

35,627

72,964

37,385

35,313

72,698

37,510

35,285

72,795

37,734

35,376

73,110

37,853

35,515

73,368

ที่มา จานวนประชากร : กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย

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

จานวนนักเรียน 2560
ร้อยละ
ชาย
หญิง
รวม
นร./ประชากร
364
404
768
15.02
936
931
1,867
35.59
1,033
1,012
2,045
40.78
1,969
1,943
3,912
38.12
1,593
1,309
2,902
60.57
1,355
1,352
2,707
55.65
1,436
1,414
2,850
57.73
1,539
1,490
3,029
62.13
1,639
1,476
3,115
64.80
1,522
1,550
3,072
65.64
9,084
8,591 17,675
61.05
193
157
350
7.27
179
130
309
6.63
134
138
272
5.51
506
425
931
6.46
11,923 11,363 23,286
43.42
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ตำรำง 8 จำนวนนักเรียนออกกลำงคัน ปีกำรศึกษำ 2556 – 2560
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
รวมออกกลำงคันทังสิน
รวมนักเรียนต้นปี
ออกกลำงคันรวมร้อยละ

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

ที่มำ : ข้อมูลสถิติการจัดการศึกษา 5 ปี งานข้อมูลสารสนเทศ สพป.ยล.1
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ค. ด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ
ตำรำงที่ 9 คะแนนเฉลี่ยร้อยละจำกกำรสอบ NT ชัน ป.3 และ O-NET ชัน ป.6, และ ม.3
จำแนกรำยวิชำ ระดับเขตพืนที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 255๖ – 25๖๐
การทดสอบ

วิชา

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

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

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

๒๕๖๐
43.42
34.05
38.44
39.90
33.14
33.26
35.34
35.51
26.25
18.99
27.86
-

แผนภูมิที่ 1 แสดงคะแนนเฉลี่ยร้อยละกำรสอบ NT ระดับชันประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2556- 2560
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แผนภูมิที่ 2 แสดงคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลกำรสอบ O-NET ระดับชันประถมศึกษำปีที่ 6
ปีกำรศึกษำ 2556- 2560

แผนภูมิที่ 3 แสดงคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลกำรสอบ O-NET ระดับชันมัธยมศึกษำปีที่ 3
ปีกำรศึกษำ 2556 - 2560
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ตำรำงที่ ๑๐ คะแนนเฉลี่ยร้อยละจำกกำรสอบ I-NET ชั้น ป.๖ (อิสลำมศึกษำตอนต้น)
และชั้น ม.๓ (อิสลำมศึกษำตอนกลำง)
การทดสอบ

วิชา

อัลกุรอาน-อัตตัฟซีร
อัลหะดีษ
อัลอากีดะฮ์
อัลฟิกฮ์
I-NET ป.๖
อัตตารีค
อัลอัคลาก
ภาษามลายู
ภาษาอาหรับ
อัลกุรอาน-อัตตัฟซีร
อัลหะดีษ
อัลอากีดะฮ์
อัลฟิกฮ์
I-NET ม.๓
อัตตารีค
อัลอัคลาก
ภาษามลายู
ภาษาอาหรับ

๒๕๕๖
53.33
49.96
50.88
53.52
52.57
52.11
59.83
52.79

ปีกำรศึกษำ/ค่ำเฉลี่ยร้อยละ
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
45.16
49.26
46.89
53.66
55.66
52.60
46.00
52.92
59.23
54.63
54.85
58.03
51.68
53.70
53.29
56.98
61.85
53.84
60.33
60.16
62.90
68.55
64.18
69.33
69.37
69.37
55.19
55.19
64.22
64.22
50.00
50.67
54.43
43.70
82.36
46.49
64.18
57.98
67.82
74.63
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๒๕๖๐
51.86
45.40
57.14
60.12
59.75
64.79
58.26
65.28
47.72
68.27
71.13
61.75
49.33
67.33
68.86
79.69

๔๓

ง. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
ผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขันพืนฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
ยุทธศำสตร์ที่ 1
ตัวชี้วัดที่ 1
ตัวชี้วัดที่
2
ตัวชี้วัดที่ 3
ตัวชี้วัดที่ 4
ยุทธศำสตร์ที่ 2
ตัวชี้วัดที่ 1
ตัวชี้วัดที่ 2
ยุทธศำสตร์ที่ 3
ตัวชี้วัดที่ 3
ตัวชี้วัดที่ 4
ตัวชี้วัดที่ 5
ตัวชี้วัดที่ 6
ตัวชี้วัดที่ 8
ยุทธศำสตร์ที่ 5
ตัวชี้วัดย่อย
ที่ 3.1
ตัวชี้วัดย่อย
ที่ 3.2

ยุทธศำสตร์/ตัวชีวัด
ผลกำรประเมิน
: หลักสูตรและกระบวนกำรเรียนกำรสอน
ร้อยละของสถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมกับผู้เรียน
5
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ร้อยละ 100 ของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายดาเนินการตามแนวทาง
1
นโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของ
4
คนไทย 12 ประการ สอดคล้องตามช่วงวัย
ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาทีน่ าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5
ประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา
ค่ำเฉลี่ยรวม ยุทธศำสตร์ที่ 1
3.75
: กำรผลิตและพัฒนำครู
ร้อยละ 100 ของศึกษานิเทศก์ที่ได้รับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ
2
ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รบั การพัฒนา
1
ด้วยระบบ TEPE Online
ค่ำเฉลี่ยรวม ยุทธศำสตร์ที่ 2
1.50
: กำรทดสอบ กำรประเมิน กำรประกันคุณภำพและพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำ
ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาสังกัด สพฐ. มีระบบการประกัน
1
คุณภาพภายในที่เข้มแข็งพร้อมรับการประเมินภายนอก
ร้อยละ 100 ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สามารถ
1
อ่านออก-เขียนได้
คะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในการทดสอบ
1
ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (Nationat Test : NT)
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของปีการศึกษาทีผ่ ่านมา
จานวนร้อยละของผู้เรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1
3 และ 6 ที่มีคะแนนผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ ฐาน
(ONET) ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผา่ นมา
ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ได้รับการประเมินการอ่าน
5
และการเขียนในระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 - 4
ค่ำเฉลี่ยรวม ยุทธศำสตร์ที่ 3
1.80
: ICT เพื่อกำรศึกษำ
ร้อยละของสถานศึกษาใช้รูปแบบ DLTV ได้เหมาะสม
3
กับการเรียนรู้ของผู้เรียน
ร้อยละของสถานศึกษาใช้รูปแบบ DLIT ได้เหมาะสม
3
กับการเรียนรู้ของผู้เรียน
ค่ำเฉลี่ยรวม ยุทธศำสตร์ที่ 5
3.00

ค่ำเฉลี่ยรวม
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2.51

ระดับคุณภำพ
สูงกว่าเป้าหมายและ
เกณฑ์ที่กาหนด
ต่ากว่าเป้าหมายและ
เกณฑ์ที่กาหนด
สูงกว่าเป้าหมาย
สูงกว่าเป้าหมายและ
เกณฑ์ที่กาหนด
ดีมำก
ต่ากว่าเป้าหมาย
ต่ากว่าเป้าหมายและ
เกณฑ์ที่กาหนด
พอใช่
ต่ากว่าเป้าหมายและ
เกณฑ์ที่กาหนด
ต่ากว่าเป้าหมายและ
เกณฑ์ที่กาหนด
ต่ากว่าเป้าหมายและ
เกณฑ์ที่กาหนด
ต่ากว่าเป้าหมายและ
เกณฑ์ที่กาหนด
สูงกว่าเป้าหมายและ
เกณฑ์ที่กาหนด
พอใช้
ตามเป้าหมาย
ตามเป้าหมาย
ดี

ปำนกลำง

๔๔

จากผลการประเมิน การบริห ารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พบว่า
การบริห ารจัด การด้า นการพัฒ นาครู แ ละบุค ลากรทางการศึก ษา การพัฒ นาระบบการประกัน คุณ ภาพ
ภายในสถานศึกษา และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธ ยมศึกษาปีที่ 3 การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ความสามารถในการอ่าน-เขียนภาษาไทยของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1
อยู่ในระดับ ต่ากว่า เป้า หมายและเกณฑ์ที่กาหนด ส่งผลให้คุณ ภาพโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง แม้ว่า
การบริห ารจัด การ จะมี ก ารกระจายอ านาจการบริห ารจัด การสู ่ส านัก งานเขตพื ้น ที ่ก ารศึก ษาและ
สถานศึกษา และการมีส่ว นร่ว มของทุกภาคส่ว นในการบริห ารจัดการศึกษา แต่ส ถานศึกษาที่มีศักยภาพ
และความพร้อ มสูง ในการจัดการศึกษามีเพีย งส่ว นน้อ ย ดังนั้น การกระจายอานาจการบริห ารจัด การสู่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาควรเน้นหลักการสาคัญดังนี้
1) มุ่งสนับ สนุน การทางานลงสู่ระดับห้องเรียนและโรงเรียนให้ม ากที่สุดตามหลักการ
พัฒ นาการศึกษาโดยใช้โรงเรีย นเป็น ฐาน ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยเน้น ระบบการประกันคุณภาพภายใน รวมถึงการนิเทศ ช่วยเหลือ ติดตามความก้าวหน้าของโรงเรียน
เป็น รายโรง และการช่ว ยเหลือแก้ไขการทางานของโรงเรียน หากไม่สามารถดาเนินการได้ ตามเป้าหมาย
เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้น
2) มุ่ง พัฒ นาคุณ ภาพสถานศึกษาโดยใช้ข้อมูล ผลการประเมิน คุณ ภาพทั้ง ภายในและ
ภายนอกเป็นฐานการพัฒนา
3) สานัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาและสถานศึก ษา บูรณาการการดาเนิน การกิจ กรรม
ต่าง ๆ สอดคล้องกับ นโยบายและเป้า หมายที่ส่ว นกลางกาหนด ซึ่งจะส่งผลให้เกิด การสร้างส รรค์ผ ลงาน
(creation) และการมีส่ว นร่ว มของชุม ชน เอกชน องค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น และสัง คมทุก ภาคส่ว น
อย่างกว้างขวาง
4) สานัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษามุ่ง เน้น การติด ตาม ประเมิน ผลการปฏิบัติง านของ
สถานศึกษาในสังกัด นามาซึ่งผลลัพธ์ทางการศึกษา ตามเป้า หมาย
5) หน่ว ยงานทุก ระดับ บูร ณาการการจัด การศึก ษาและการใช้ท รัพ ยากรร่ว มกับ
หน่ว ยงาน อื่น ๆ ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันทางสังคม โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว
เพื่อสนับสนุนการดูแลเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพ
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๔๕

ส่วนที่ ๒
ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต ๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 มุ่งมั่นพัฒนาการจัดการศึกษา
ขั้น พื้น ฐานให้ ผู้ เรีย นเป็ นคนดี มีวินั ย ภูมิใจในชาติ และมีความรับผิ ดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สั งคม และ
ประเทศชาติ ด้วยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมบูรณาการ การจัดการศึกษาบนพื้นฐานของความรับผิดชอบ
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การกาหนดทิศทางการจัดการศึกษา เป็นกระบวนการที่บุคลากรทุกฝ่ายร่วมกัน
ตั้งปณิ ธาน ที่จะพัฒนาการจัดการศึกษาไปสู่ความสาเร็จ โดยร่วมกันตรวจสอบ ทบทวน กลั่นกรอง สร้างสรรค์
สภาพที่พึงประสงค์ เพื่อการกาหนด วิ สัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้น ให้ สอดคล้องกับบทบาท
อานาจหน้าที่ ดังนี้

วิสัยทัศน์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ เป็นองค์กรที่มีคุณภาพในการขับเคลื่อน การ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่มาตรฐานระดับสากล1 บนพื้นฐานของความเป็นไทย

พันธกิจ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
ผู้เรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์2 ตามหลักสูตร
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลาการทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีองค์ความรู้ ทักษะ
และสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบ
ต่อคุณภาพการศึกษา

เป้ำประสงค์
1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัยและได้สมดุล และนักเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัยและมีคุณภาพ
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค
3. ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีทักษะที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรมการ
ทางานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
4. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาหลักสูตร พัฒนาผู้เรียน พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมเอื้อ
ต่อการเรียนรู้
5. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีกลไกบริหารจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพ
มีความเข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาล ทุกภาคส่วนสังคมมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษา เพื่อยกระดับสู่มาตรฐานสากล
6. การจัดการศึกษาในพื้นที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามอัตลักษณ์ วิถีชีวิต
และความต้องการเป็นพิเศษ
แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจาปีงบประมาณ 2562

๔๖

ยุทธศำสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างความภาคภูมิใจ ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตร
และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และลดความเหลือมล้าทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอานาจ
ทางการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบประชารัฐ
กลยุทธ์ที่ 6 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

1
2

มาตรฐานระดับสากล รวมถึง ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียง
มาตรฐานสากล และการบริหารจัดการด้วยระบบ คุณภาพ
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นลักษณะ
ที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน เพื่อสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและ
พลโลก ประกอบด้วยคุณลักษณะ ๘ ประการ ได้แก่ ๑) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ๒) ซื่อสัตย์สุจริต ๓) มีวินัย
๔) ใฝเรียนรู้ ๕) อยู่อย่างพอเพียง ๖) มุ่งมั่นในการทางาน ๗) รักความเป็นไทย ๘) มีจิตสาธารณะ
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๔๗

จุดเน้นกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ยะลำ เขต 1
1. สถานศึกษาทุกโรงจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
2. สถานศึกษาทุกโรงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และ
ทุกชั้น สาหรับผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใน 5 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ (ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และผลการทดสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ความสามารถ
ทั้ง 3 ด้าน (ด้านภาษา ด้านการคิด ด้านเหตุผล) เพิ่มขึ้นจากฐานเดิมร้อยละ ๕
3. สถานศึกษาทุกโรงมีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้เข้มแข็ง และมีความพร้อม
ในการรับการประเมินภายนอก
4. สถานศึกษาทุกโรงพลิกโฉมโรงเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี
ตามแนวคิด BBL (Brain – Based Learning) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน อ่านออก
เขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อ่านคล่องเขียนคล่อง และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อ่านเป็นเขียนเป็น
5. สถานศึกษาทุกโรงมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและปฏิบัติตาม
ค่านิยมหลัก 12 ประการ
6. สถานศึกษาทุกโรง พัฒนาสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ให้สะอาด ร่มรื่น
สวยงาม ปลอดภัย และเป็นแหล่งเรียนรู้
7. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษา ได้รับการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี
8. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกโรง จัดระบบการบริหารจัดการด้านงบประมาณ
ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และยึดหลักธรรมาภิบาล
9. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาร่วมมือ ส่งเสริม และสนับสนุนการบริหารจัดการใน
ระบบเครือข่าย การบริหารแบบกระจายอานาจและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาอย่าง
เป็นรูปธรรมและมีคุณภาพ
10.เสริมสร้างขวัญและกาลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ และมีความสุขในการทางาน และสร้างสรรค์งานอย่างมีคุณภาพ
11.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกโรง มีผลงานที่เป็นเลิศ (Best Practice)
อย่างน้อย 1 กิจกรรม
12.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี
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๔๘

มำตรฐำนสำนักงำนเขตพืนที่กำรศึกษำ
มำตรฐำนที่ ๑ กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรสู่ควำมเป็นเลิศ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การกระจายอานาจและการส่งเสริมการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม
ตัวบ่งชี้ที่ 4 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
มำตรฐำนที่ ๒ กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ การบริหารงานด้านวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ การบริหารงานด้านงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ การบริหารงานด้านบริหารงานบุคคล
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ การขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
มำตรฐำนที่ 3 ผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพืนที่กำรศึกษำ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความสาเร็จและเป็นแบบอย่างได้
ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณภาพตามหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนมีคุณภาพตามจุดเน้นและสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต ที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน
และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
ตัวบ่งชี้ที่ 8 ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย
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๔๙

ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ ของ สพป.ยะลำ เขต 1 ปีงบประมำณ 2562
วิสัยทัศน์

สำนักงำนเขตพืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 1 เป็นองค์กรที่มคี ุณภำพในกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำขันพืนฐำน
สู่มำตรฐำนระดับสำกล บนพืนฐำนของควำมเป็นไทย

พันธกิจ

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับ 2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลาการทาง
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วม
การศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพผู้เรียนมีคุณธรรม
การศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีองค์ความรู้ ทักษะ
เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา
และจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
และสมรรถนะในการปฏิบัตงิ านตามมาตรฐาน
หลักสูตร
วิชาชีพ

เป้ำประสงค์

1. นักเรียนระดับก่อนประถม
ศึกษามีพัฒนาการที่เหมาะสม
ตามช่วงวัย และได้สมดุล
และนักเรียนระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานทุกคน มี
พัฒนาการเหมาะสมตามช่วง
วัยและมีคุณภาพ

2. ประชากรวัยเรียนทุกคน
ได้รับโอกาสในการศึกษาขั้น
พื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ
และเสมอภาค

3. ครู ผู้บริหารสถานศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษา
อื่น มีทักษะที่เหมาะสม และ
มีวัฒนธรรมการทางานที่
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

4. สถานศึกษาได้รับ
การพัฒนาหลักสูตร
พัฒนาผู้เรียน พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ และ
สภาพแวดล้อมเอื้อ
ต่อการเรียนรู้

5. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษามีกลไกบริหารจัดการศึกษาที่
มุ่งเน้นประสิทธิภาพ มีความเข้มแข็งตาม
หลักธรรมาภิบาล ทุกภาคส่วนสังคมมีส่วน
ร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษา เพื่อยกระดับสูม่ าตรฐานสากล

6. การจัดการศึกษา
ในพื้นที่ได้รับการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ตาม
อัตลักษณ์ วิถีชีวิต
และความต้องการ
เป็นพิเศษ

ยุทธศำสตร์

1.จัดการศึกษาเพื่อความ
มั่นคง

2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อ
สร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
หลักสูตรและส่งเสริม
ความสามารถด้านเทคโนโลยี
เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

3. ส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

4. ขยายโอกาสการเข้าถึง
บริการทางการศึกษาและ
การเรียนรู้อย่างมีคณ
ุ ภาพ

5. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

6. พัฒนาระบบบริหาร

เพิ่มโอกาสการเข้าถึง
การศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ
และลดความเหลือมล้า
ทางการศึกษา

พัฒนาคุณภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทั้ง
ระบบ

กลยุทธ์

เสริมสร้างความภาคภูมิใจ
ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์
และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
ความเป็นไทยและวิถีชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม

จัดการและส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษา
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา จัดการศึกษาเพื่อ
ตามแนวทางการกระจายอานาจทาง
เสริมสร้างสันติสุขใน
การศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมี เขตพัฒนาพิเศษ
ส่วนร่วมจากจากทุกภาคส่วน เพื่อสนับสนุน เฉพาะกิจจังหวัด
การจัดการศึกษาแบบประชารัฐ
ชายแดนภาคใต้
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ตัวชีวัดควำมสำเร็จตำมยุทธศำสตร์
แผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562
ตัวชีวัดควำมสำเร็จ
ยุทธศำสตร์ที่ 1 : จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
1.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการบูรณาการ “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
1.2 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.3 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และความเป็นพลเมือง
1.4 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมของคนไทย 12 ประการ
1.5 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มคี วามรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่
1.6 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติดและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานศึกษา
1.7 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและลดพฤติกรรมเสี่ยง
1.8 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ทักษะชีวิตและสังคม
ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
1.9 ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษ มีการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่

ยุทธศำสตร์ที่ 2 : พัฒนำคุณภำพผู้เรียนและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
2.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษานาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ไปสู่การปฏิบตั ิอย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษานามาตรฐานการเรียนรูแ้ ละตัวชี้วัดฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ไปสู่การปฏิบัติ
2.3 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา
และมีความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น
2.4 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สารตามเกณฑ์
ที่เขตพื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษากาหนด
2.5 ร้อยละ 80 ของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายจัดการเรียนการสอนภาษาประเทศคู่คา้ หรือภาษาอาเซียน อย่างน้อย 1 ภาษา
2.6 ร้อยละ 100 ของศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่ 2 จัดกิจกรรมวิชาการพัฒนาภาษาต่างประเทศ
ที่ 2 ให้แก่นักเรียนของโรงเรียนในเครือข่าย
2.7 ร้อยละ 100 ของเด็กปฐมวัยมีความพร้อมเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมีพัฒนาการตามช่วงวัย
2.8 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทกั ษะการอ่าน การเขียน ผ่านเกณฑ์ตามช่วงวัย
- ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่อ่านออกเขียนได้
- ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-4 อ่านคล่อง เขียนคล่อง
- ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 อ่านรู้เรื่อง สื่อสารได้
2.9 ค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน (NT)
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
2.10 ค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 6 ของผลการทดสอบระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระหลัก 8 วิชาโดยรวม เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
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๕๑

ตัวชีวัดควำมสำเร็จ

ยุทธศำสตร์ที่ 2 : พัฒนำคุณภำพผู้เรียนและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
2.11 ผูเ้ รียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบคะแนนความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) ด้านภาษา ด้านคานวณ
และด้านเหตุผล มากกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไป มีจานวนเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผา่ นมา
2.11 ผูเ้ รียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนสอบ O-NET มากกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไป
ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีจานวนเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา
2.13 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ได้รับการเตรียมความพร้อมในการประเมินระดับนานาชาติ
ตามโครงการ PISA (Programme for International Student Assessment)
2.14 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรูต้ ามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0
2.15 ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ จาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบตั ิจริง
(Active Learning)
2.16 ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ทักษะด้านอาชีพ
ในศตวรรษที่ 21
2.17 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายดาเนินการตามแนวทางนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
2.18 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสือ่ สาร ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะชีวิต
และทักษะในการ ใช้เทคโนโลยี
2.19 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีกระบวนการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย นาไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ
2.20 ร้อยละ 100 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่คลังความรู้ คลังข้อสอบ การวัดผล ประเมินผลการเรียนรูผ้ ู้เรียน
2.21 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์
2.22 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาสนับสนุนการใช้ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ในการจัดการเรียนรู้
ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ
2.23 ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในการแข่งขันทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ

ยุทธศำสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
3.1 ร้อยละ 100 ของศึกษานิเทศก์ที่ได้รับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ
3.2 ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาด้วยระบบ TEPE Online
a. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาด้วยกระบวนการ PCL “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”
(Professional Learning Community )
3.4 ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาการเรียนรูผ้ ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
3.5 ร้อยละ 90 ของครูที่ได้รับการกพัฒนาวิชาชีพตามสมรรถนะของสายงาน
3.6 ร้อยละ 90 ของบุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2) ได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะของสายงาน
3.7 ร้อยละ 100 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีแผนอัตรากาลังเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.8 ร้อยละ 100 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีระบบการประเมินและพัฒนาครูผู้ช่วย
3.9 ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสุข และพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
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ตัวชีวัดควำมสำเร็จ

ยุทธศำสตร์ที่ 4 : ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รบั การศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคณ
ุ ภาพ
อัตราการออกกลางคันไม่เกินร้อยละ 0.2
ร้อยละ 95 ของผู้เรียนที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการศึกษาต่อตามความถนัดและความสนใจ
ร้อยละ 90 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาค้นพบความถนัด ความสนใจ และมีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ
ร้อยละ 80 ของเด็กด้อยโอกาสและเด็กพิการได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ
ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่มคี วามต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล
ร้อยละ 100 ของผู้เรียนในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแกร่ง ได้รับโอกาส
สู่คุณภาพผูเ้ รียนในศตวรรษที่ 21
4.8 ร้อยละ 80 ของเด็กพิการที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาสมรรถภาพตามแผนการศึกษาเฉพาะรายบุคคล
4.9 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาได้รับการสนับสนุนการผลิต จัดหา และใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม
และสิ่งอานวยความสะดวกที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ
4.10 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ระบบ ICT เพื่อการศึกษาเหมาะสมกับผูเ้ รียน
4.11 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาใช้รูปแบบ DLTV, DLIT, ETV ได้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้เรียน
4.12 ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมีระบบข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานเดียวกัน

ยุทธศำสตร์ที่ 5 : จัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5.1 ร้อยละ 100
5.2 ร้อยละ 100
5.3 ร้อยละ 100
5.4 ร้อยละ 100

ของสถานศึกษาที่นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา
ของสถานศึกษามีหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ของผู้เรียนมีจสิ านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 1 เครือข่ายขึ้นไป

ยุทธศำสตร์ที่ 6 : พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
6.1 ร้อยละ 100 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
มีการกากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
6.2 ร้อยละ 100 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาได้รบั การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา
6.3 ร้อยละ 100 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน องค์คณะบุคคล
และบุคลากรที่มีผลงานเชิงประจักษ์
6.4 ร้อยละ 80 ของสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีขึ้นไป
6.5 ร้อยละ 80 ของสถานศึกษามีการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่
6.6 ร้อยละ 100 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีการสร้างความเข็มแข็งในการบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วมด้วยพลังประชารัฐ มีเครือข่ายสร้างความเข็มแข็งในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา อย่างน้อย 1 เครือข่ายขึ้นไป
6.7 จานวนโรงเรียนขนาดเล็กในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลดลง (นักเรียนต่ากว่า 40 คนลงมา)
6.8 ร้อยละ 80 ของหน่วยงานทุกระดับมีการวิจัยทีส่ ามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
6.9 ร้อยละ 80 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดีมากขึ้นไป
6.10 ร้อยละ 100 ของหน่วยงานสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผลการประเมินตามคารับรอง
การปฏิบัติราชการดีเด่นมากขึ้นไป
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๕๓

ส่วนที่ 3
รำยละเอียดแผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562
สานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ได้จัดทาโครงการ/กิจกรรม เพื่อ
ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้น มาตรการ และตัวชี้วัดความสาเร็จ
โดยจัดสรรงบประมาณการดาเนินงานบริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจาปี ตามคาขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจาปี พ.ศ. 2562 ดังนี้
การจัดสรรงบประมาณดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปี 2562 สานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษายะลา เขต 1 บริ ห ารกรอบงบประมาณตามวงเงิน ที่ ได้ รับ จั ด สรรจากส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
ภายใต้แผนงาน 3 แผนงาน
1) แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
2) แผนงานบูรณาการ : ด้านการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
3) แผนงานบูรณาการ : ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ภำยใต้ผลผลิต
1) ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา
1.1 กิจกรรมการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา
2) ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
2.1 กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสาหรับโรงเรียนปกติ
2.2 กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสาหรับโรงเรียนปกติ
กิจกรรมรอง การบริหารจัดการในเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน(Area based )
2.3 กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสาหรับโรงเรียนปกติ
กรอบการจัดสรร
1. งบบริหารจัดการตามความจาเป็นพื้นฐาน
จานวน 2,000,000 บาท
2. งบพัฒนาคุณภาพตามภารกิจ/ความจาเป็น
จานวน 3,000,000 บาท
รวมงบประมำณทังสิน
5,000,000 บำท
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติกำร ตำม 6 ยุทธศำสตร์
1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
5. จัดการศึกษาเพือ่ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา
รวมทั้งสิ้น
แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจาปีงบประมาณ 2562

โครงกำร
หลัก
3
6

150,000
1,200,000

4
1
1
5
20

569,000
75,000
56,000
950,000
3,000,000

งบประมำณ

๕๔

สรุปโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562
สำนักงำนเขตพืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 1
ที่

ยุทธศำสตร์ /โครงกำร/กิจกรรม

งบประมำณ

ระยะเวลำดำเนินกำร

กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศำสตร์ที่ 1 จัดกำรศึกษำเพือ่ ควำมมั่นคง
1.
2
3

4
5.
6
7

8
9

โครงการประชุมมาตรการรักษาความปลอดภัย
ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561
22,800
30 ตุลาคม 2561
ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562
30,000 13 พฤษภาคม 2562
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2561
30,000 11-13 มกราคม 2561
โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ฮ.ศ.1440
67,200 16 พฤษภาคม 2562
รวมยุทธศำสตร์ที่ 1
150,000
ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียนและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
เพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
โครงการแข่งขันกีฬา “สพฐ. เกมส์” ครั้งที่ 1
122,000 14 พ.ย.- 4 ธ.ค.2561
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
57,500
4-14 ธ.ค.2561
โครงการมหกรรมความสามารถทางศิลปหัจถกรรม
828,600
8-21 ม.ค. 2562
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปี
การศึกษา 2561
โครงการนามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่ม
130,500
25-27 มี.ค.2562
สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ วิทยาศษสตร์ และ
สาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรูส้ ังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
สู่การปฏิบัติ
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ
30,000 16 พ.ค.- พ.ย. 2562
(ภาษาจีน)
โครงการผลิตสื่อ และนวัตกรรม ภาษาอังกฤษ
31,400 16 พ.ค.- พ.ย. 2562

กลุ่มอานวยการ/ธนันต์ทัศน์
กลุ่มส่งเสริมฯ/วัฒนา /นูรฮายาตี

ศูนย์อิสลาม/มาหะมะเพาซี

กลุ่มส่งเสริมฯ/วัฒนา /นูรฮายาตี

กลุ่มนิเทศฯ/ศน.ปราณี
กลุ่มส่งเสริมฯ/ศุภมาศ
กลุ่มนิเทศฯ /ศน.มะยาลูดิน

ศูนย์ภาษาจีน
รร.นิบงชนูปถัมภ์
ชมรมภาษาอังกฤษ
สพป.ยล.1

รวมยุทธศำสตร์ที่ 2
1,200,000
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
10 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหารสถานศึกษา
แต่งตั้งใหม่
11 โครงการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC
(Professional Learning Community)
"ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" สู่สถานศึกษา
12 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา รางวัล "นวัตกรรม เพชรเสมา ยะลา เขต 1"
ประจาปี 2562
13 โครงการประกวด OBEC AWARDS ครั้งที่ 8
รวมยุทธศำสตร์ที่ 3

155,000 6-8 พ.ค. 2562

กลุ่มบุคคล /สุมาลี

159,000 ม.ค. – ส.ค. .2562

กลุ่มบุคคล /นิกร

180,000

ส.ค. – ก.ย. 2562

กลุ่มบุคคล /นิกร

75,000 ก.พ. – มี.ค. 2562
569,000

กลุ่มบุคคล/สุมาลี

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจาปีงบประมาณ 2562

๕๕

ที่

ยุทธศำสตร์ /โครงกำร/กิจกรรม

งบประมำณ

ระยะเวลำดำเนินกำร

กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศำสตร์ที่ 4 ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำ และกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ
14 โครงการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้
โดยใช้สื่อ 60 พรรษา

75,000

1-11 ก.พ. 2562

กลุ่มนิเทศฯ/ศน.นวภรณ์

รวมยุทธศำสตร์ที่ 4
75,000
ยุทธศำสตร์ที่ 5 จัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
15 โครงการสร้างจิตสานึกด้านการบริหาร
56,000
จัดการขยะ
รวมยุทธศำสตร์ที่ 5
56,000
ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม
16 โครงกำรขับเคลื่อนนโยบำยพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติ ระดับเขตพืนที่และ
สถำนศึกษำ
16.1 การประชุมเชิงปฏิบตั ิการจัดทาและ
กลั่นกรองโครงการเข้าแผนปฏิบัตกิ าร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
16.2 การประชุมจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
16.3 การประชุมติดตามประเมินผล และ
รายงานผลการดาเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปี 2562 รายไตรมาส
16.4 การติดตามประเมินผลและรายงานผล
การดาเนินงานตามนโยบายสาคัญ ตามแผนการ
ตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจาปีงบประมาณ 2562
16.5 การติดตามประเมินผลและรายงานผล
การดาเนินงาน ตามแผนบูรณาการ การพัฒนา
การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ประจาปีงบประมาณ 2562
(งบ สพก.จชต./งบ ศปบ.จชต.)
16.6 การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและและ
สถานศึกษา ตามนโยบายและยุทธศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ 2562

มี.ค.-เม.ย 2562

146,500

กลุ่มส่งเสริมฯ/วัฒนา/
นูรฮายาตี

กลุ่มนโยบำยและแผน
พฤศจิกายน 2561 –
มกราคม 2562

ผอ.พัชรียา/อังคณา/รอฮานี
ผอ.พัชรียา/อังคณา/รอฮานี

มกราคม/มีนาคม/
มิถุนายน /กันยายน 2562

ผอ.พัชรียา/สุกัญญา /
ภาคภูมิ

พฤษภาคม –กันยายน 2562 ภาคภูมิ /รอฮานี

มีนาคม /มิถุนายน. /
กันยายน. 2562
รอบ 6 /9 /12 เดือน

ภาคภูม/ิ รอฮานี

มีนาคม /มิถุนายน. /
กันยายน. 2562
รอบ 6 /9 /12 เดือน

ผอ.พัชรียา/สุกัญญา /
ภาคภูมิ

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจาปีงบประมาณ 2562

๕๖

ที่

ยุทธศำสตร์ /โครงกำร/กิจกรรม

งบประมำณ

ระยะเวลำดำเนินกำร

กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
17 โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร
สู่องค์กรแห่งคุณภำพ ประจำปี 2562
17.1 การประชุมประจาเดือนและพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
17.2 การประเมินสานักงานตามมาตรฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2561
17.3 การประชุมจัดทาคารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจาปีงบประมาณ 2562 (KRS)
17.4 การสร้างการรับรู้ความเข้าใจ
17.5 การพัฒนา ปรับปรุงสานักงาน
“น่าอยู่ น่าทางาน”
18 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้
เครือข่ายการนิเทศแบบมีส่วนร่วม
19 โครงการสร้างความเข้มแข็งและเตรียมความ
พร้อมของสถานศึกษาที่รับการประเมินภายนอก
รอบสี่ รุ่นแรก
20 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสถานศึกษา
รวมยุทธศำสตร์ที่ 6
รวมงบประมำณ 20 โครงกำรหลัก

262,800

กลุ่มอำนวยกำร
พฤศจิกายน 2560 –
กันยายน 2561
พฤษภาคม –กันยายน
2562
มีนาคม 2562

มกราคม – กันยายน 2562
ธันวาคม 2561 – กันยายน
2562
ธันวาคม 2561 – กันยายน
351,000 2562
165,700 ธันวาคม 2561 – กันยายน
2562
24,000 มีนาคม – กันยายน 2562
950,000
3,000,000

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจาปีงบประมาณ 2562

ผอ.วรรณี /อรอนงค์
วัลลภา
วัลลภา / อรอนงค์
กุลธิดา
จันทรัช
กลุ่มนิเทศฯ/ผอ.พรรณี
กลุ่มนิเทศฯ / ศน.อรวรรณ
กลุ่มนโยบายฯ/สุนันทา

๕๗

สรุปรำยละเอียดโครงกำร /กิจกรรม แผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ 256๒
ยุทธศำสตร์ ที่ ๑ จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจาปีงบประมาณ 2562

๕๘

สรุปรำยละเอียดโครงกำร /กิจกรรม แผนปฏิบัติกำร สพป.ยะลำ เขต 1 ประจำปีงบประมำณ 256๒
ยุทธศำสตร์
กลยุทธ์
โครงกำร

ที่ 1 จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
ที่ 6 จัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงสันติสุขในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้
ที่ 1 โครงกำรประชุมมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยก่อนเปิดภำคเรียน

วัตถุประสงค์
๑. เพื่ อให้ ค รู และ บุ คลากร
ทางการศึ กษาทราบถึ งการ
รักษาความปลอดภัยของหน่วย
ก าลั งขณะเดิ น ทางไป-กลั บ
และช่วงปฏิบัติงานที่โรงเรียน
๒. เพื่ อให้ ค รู และบุ คลากร
ทางการศึ กษาทราบถึ งแนว
ปฏิบัติหากเกิดเหตุการณ์ จาก
ผู้ก่อเหตุรุนแรง
๓. เพื่ อให้ ค รู และบุ คลากร
ทางการศึกษามีความสัมพันธ์
อั น ดี กั บ ห น่ ว ย ก าลั งที่
รับผิดชอบ
๔. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา
ได้ทราบวิธีป้องกันอุทกภัย

ตัวชีวัด
(ตามยุทธศาสตร์)
๑.ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ร้อยละ
๑๐๐ ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ปฏิบัติตามมาตรกา
รักษาความปลอดภัย
อย่างเคร่งครัด
๒.ผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัด
ทราบวิธีการป้องกัน
อุทกภัย

กิจกรรม
๑. จัดประชุมมาตรการรักษา
ความปลอดภัยก่อนเปิดภาค
เรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๒. จัดประชุมการเตรียม
ความพร้อมป้องกันอุทกภัย

เป้ำหมำย

เชิงปริมำณ
-ผู้อานวยการโรงเรียน
ในสังกัด ๑๑๑ โรง
-หน่วยกาลัง ๓ ฝ่าย
ทหาร ตารวจ และ
ปกครอง ประมาณ
๑๐ คน
3. จัดประชุมมาตรการรักษา
- ผู้อานวยการกลุ่ม
ความปลอดภัยก่อนเปิดภาค ทุกกลุ่มหัวหน้าศูนย์
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖2 ทุกศูนย์ และเจ้าหน้าที่
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

ระยะเวลำ/
สถำนที่
๓๐ ตุลาคม
๒๕๖๑
ณ ห้องประชุม
รายา
สพป.ยล. ๑
13 พฤษภาคม
2562

งบประมำณดำเนินกำร
ผู้รับผิดชอบ
รับจัดสรร เงินนอก
รวม
๒๒,๘๐๐
๒๒,๘๐๐ กลุ่มอานวยการ
นายธนันต์ทัศน์
มุขยวัฒน์

30,000

ณ ห้องประชุม
ศอ.บต.

รวมงบประมำณทังสิน

5๒,๘๐๐

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจาปีงบประมาณ 2562

-

5๒,๘๐๐

๕๙

สรุปรำยละเอียดโครงกำร /กิจกรรม แผนปฏิบัติกำร สพป.ยะลำ เขต 1 ประจำปีงบประมำณ 2562
ยุทธศำสตร์
กลยุทธ์
โครงกำร

ที่ 1 จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
ที่ 6 จัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงสันติสุขในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้
ที่ 2 โครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ ประจำปี ๒๕๖๒

วัตถุประสงค์
๑. เพื่ อส่ งเสริ ม ให้ เด็ กและ
เยาวชนมีความรักชาติ ศาสน์
กษั ตริ ย์ และการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย
๒.เพื่ อ ส่ งเสริ ม ให้ เด็ ก และ
เยาวชนมี สุ ข ภาพสมบู ร ณ์
แข็ งแรง มี ระเบี ยบวิ นั ย รู้
หน้ าที่ มี ความรับผิ ดชอบต่ อ
ตนเองและสั ง คม มี ความ
ภาคภู มิ ใจในวั ฒนธรรมอั นดี
ของชาติ
๓. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้
เข้ าร่ วมกิ จกรรม มี ความคิ ด
ริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก
ซึ่งความสามารถในด้านต่าง ๆ
อันจะช่วยให้เกิดความเชื่อมั่น
และภาคภูมิใจในตนเองและ

ตัวชีวัด
(ตามยุทธศาสตร์)
๑. จานวน
สถานศึกษาที่จัด
กิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ
๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของ
เด็กและเยาวชนที่ร่วม
กิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ

กิจกรรม

เป้ำหมำย

๑. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
- กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
ด้วยสองมือเรา
- กิจกรรมตอบปัญหา
- กิจกรรมขนมไทย....อะไร
เอ่ย
๒. การเข้าร่วมงาน “รักนี้
ให้หนูสู่เด็กพิเศษ”
๓. สรุปและรายงานผลการ
จัดงานวันเด็กแห่งชาติ

เชิงปริมำณ
๑. สถานศึกษาทุกแห่ง
ในสังกัด สพป.ยล.เขต
๑ เข้าร่วมกิจกรรมงาน
วันเด็กแห่งชาติ
๒. เด็กและเยาวชน
เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
จานวน ๑๐,๐๐๐ คน
เชิงคุณภำพ
๑.เด็กและเยาวชนมี
ความรักชาติ ศาสน์
กษัตริย์ และการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย

ระยะเวลำ/
สถำนที่
มกราคม
กุมภาพันธ์
๒๕๖๒

งบประมำณดำเนินกำร
ผู้รับผิดชอบ
รับจัดสรร เงินนอก
รวม
30,000
30,000 กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา
นางวัฒนา ทิพย์
ภักดี
นางสาวนูรฮายาตี
ยูโซะ

สพป.ยล.๑
สนามมโรงพิธี
ช้างเผือก
อบจ.ยะลา
สถานศึกษาใร
สังกัด สพป.ยล.๑

รวมงบประมำณทังสิน

30,000

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจาปีงบประมาณ 2562

-

30,000

๖๐

สรุปรำยละเอียดโครงกำร /กิจกรรม แผนปฏิบัติกำร สพป.ยะลำ เขต 1 ประจำปีงบประมำณ 2562
ยุทธศำสตร์
กลยุทธ์
โครงกำร

ที่ 1 จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
ที่ 6 จัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงสันติสุขในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้
ที่ 3 โครงกำรรอมฎอนสัมพันธ์ ฮ.ศ. 1440 ปีกำรศึกษำ 2561

วัตถุประสงค์
๑. เพื่ อส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น
กิ จกรรมทางศาสนา
วัฒนธรรม และประเพณี
ท้องถิ่น
๒. เพื่ อสนั บสนุ นผู้ บริ หาร
ครู ชุมชน ให้ได้ละศิลอด
ร่วมกัน
๓. เพื่ อเพิ่ มพู นความรู้ด้ าน
ศาสนา และหลักปฏิบั ติ
ที่ ถู ก ต้ อ งในช่ ว งเดื อ น
รอมฎอน

ตัวชีวัด
(ตามยุทธศาสตร์)
ร้อยละ 80 ของ
สถานศึกษามีการ
พัฒนาการจัดการศึกษา
ตามบริบทของพื้นที่

กิจกรรม
1. ให้ความรู้ด้านศาสนา
และหลักปฏิบัตทิ ี่
ถูกต้องในเดือน
รอมฎอนให้กับ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
2. ร่วมกิจกรรมละศิลอด
3. มอบทุนให้นักเรียน
ยากจน

ระยะเวลำ/
สถำนที่
ผู้บริหาร ครู บุคลากร 17 พฤษภาคม
ทางการศึกษา หัวหน้า 2562
ส่วนราชการในจังหวัด หอประชุมโรงเรียน
ยะลา และผูน้ าชุมชน สตรียะลา
จานวน 250 คน
เป้ำหมำย

รวมงบประมำณทังสิน

งบประมำณดำเนินกำร
ผู้รับผิดชอบ
รับจัดสรร เงินนอก
รวม
67,200
67,200 ศูนย์อิสลามฯ
นายมาหามะเพาซี
แซการี

67,200

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจาปีงบประมาณ 2562

-

67,200

๖๑

สรุปรำยละเอียดโครงกำร /กิจกรรม แผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ 2562
ยุทธศำสตร์ ที่ ๒
พัฒนำคุณภำพผู้เรียนและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจาปีงบประมาณ 2562

๖๒

สรุปรำยละเอียดโครงกำร /กิจกรรม แผนปฏิบัติกำร สพป.ยะลำ เขต 1 ประจำปีงบประมำณ 2562
ยุทธศำสตร์
กลยุทธ์
โครงกำร

ที่ ๒ พัฒนำคุณภำพผู้เรียนและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ที่ 2 พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำขันพืนฐำนตำมหลักสูตรและส่งเสริมควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้
ที่ 4 โครงกำรกำรแข่งขันกีฬำ “สพฐ เกมส์ ครังที่ ๑ ปี ๒๕๖๑”

วัตถุประสงค์
๑. เพื่ อส่ งเสริ ม ให้ นั กเรี ยนใน
ระบบการศึกษาหันมาสนใจการ
ออกก าลั งกาย เล่ น กี ฬ าอย่ าง
ส ม่ า เส ม อ แ ล ะ ได้ แ ส ด ง
ความสามารถด้านทักษะกีฬา
๒. เพื่ อเป็ นการส่ งเสริ มให้
นั กเรี ย นใช้ เวลาว่ างให้ เกิ ด
ประโยชน์ สร้างเสริมพลานามัยที่
ดีห่างไกลจากยาเสพติด
๓. เพื่อพัฒนาความสามารถด้าน
กีฬาสู่การเป็นนักกีฬามืออาชีพ
๔. เพื่ อ ใช้ กี ฬ าเป็ น เครื่ อ งมื อ
ส าคั ญ ในการส่ งเสริ มวิ นั ยของ
บุคคลและกลุ่มบุคคลส่งผลดีต่อ
การแก้ ไขปั ญ หาและพั ฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้

ตัวชีวัด
(ตามยุทธศาสตร์)
ร้อยละ ๑๐๐ ของ
โรงเรียน นักเรียน
นักศึกษา และเขต
พื้นที่การศึกษา
เข้าร่วมกีฬาแต่ละ
ประเภท

กิจกรรม

เป้ำหมำย

ระยะเวลำ/สถำนที่

การแข่งขันกีฬาสากล
ประกอบด้วย กีฬาฟุตบอล
กีฬาฟุตซอล
กีฬาวอลเลย์บอล
กีฬาเซปัคตะกร้อ
บาสเกตบอล
และคีตะมวยไทยรุ่น
อายุไม่เกิน ๑๒ ปี ๑๕ ปี
๑๘ ปี
พิธีเปิดและพิธปี ิด

เชิงปริมำณ
๑. นักเรียน นักศึกษา
จาก สพป.ยล.๑ และ
สพม.
เชิงคุณภำพ
ร้อยละ ๘๐ ของ
นักเรียน นักศึกษาที่
เข้าร่วมกิจกรรม มี
ความรูค้ วามสามารถ
พื้นฐานมีทักษะ และ
ความสนใจในการ
เล่นกีฬา

๑๔-๑๖ , ๑๘-๒๐
พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ณ สนามสถาบัน
การพลศึกษาจังหวัด
ยะลาโรงเรียนเทศบาล ๖
(วัดเมืองยะลา)
- โรงเรียนนิบงชนูป
ถัมภ์
- โรงเรียนคณะราฏร
บารุง จังหวัดยะลา

รวมงบประมำณทังสิน

งบประมำณดำเนินกำร
ผู้รับผิดชอบ
รับจัดสรร เงินนอก
รวม
122,000
- 122,000 กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา
นางวัฒนา ทิพย์
ภักดี
นางสาวนูรฮายาตี
ยูโซะ

122,000

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจาปีงบประมาณ 2562

-

122,000

๖๓

สรุปรำยละเอียดโครงกำร /กิจกรรม แผนปฏิบัติกำร สพป.ยะลำ เขต 1 ประจำปีงบประมำณ 2562
ยุทธศำสตร์
กลยุทธ์
โครงกำร

ที่ ๒ พัฒนำคุณภำพผู้เรียนและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ที่ 2 พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำขันพืนฐำนตำมหลักสูตรและส่งเสริมควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้
ที่ 5 โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้สอนปฐมวัยมีความรู้
ความเข้าใจการจัดทาหลักสูตร
สถานศึ ก ษา และสามารถ
จัดท าหลักสู ตรสถานศึกษาที่
สอดคล้ องกั บบริ บ ทของ
โรงเรียน
๒. เพื่ อให้ โรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย
ที่ สอดคล้ องกั บหลั กสู ตร
การศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช
๒๕๖๐
๓. เพื่ อให้ ค รู ผู้ ส อนปฐมวั ย
ส า ม า ร ถ น า ห ลั ก สู ต ร
สถานศึกษาลงสู่การปฏิบัติใน
ชั้นเรียนได้อย่างถูกต้อง

ตัวชีวัด
กิจกรรม
(ตามยุทธศาสตร์)
๑. ความรู้ความเข้าใจ ๑.ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการจัดทา
สร้างองค์ความรู้การจัด
หลักสูตรสถานศึกษา การศึกษาปฐมวัย
ของครูผู้สอนปฐมวัย
๒. การนาหลักสูตรลง
สู่ชั้นเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ
๓. ความสมบูรณ์ของ
หลักสูตรสถานศึกษา
ของโรงเรียน
๔. ความรู้ความเข้าใจ
เรื่อง การดาเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อยประเทศไทย ของ
ครูผู้สอนปฐมวัย

เป้ำหมำย
เชิงปริมำณ
1.โรงเรียน 111 โรง มี
หลักสูตรสถานศึกษา
ระดับปฐมวัยที่มีความ
ถูกต้องสมบูรณ์
เชิงคุณภำพ
๑.ผู้บริหารสถานศึกษา
และครูปฐมวัยในสังกัด
สพป.ยะลา เขต ๑ มี
ความรู้ความเข้าใจการ
จัดทาหลักสูตร
สถานศึกษา และ
สามารถนาลงสู่การ
ปฏิบัติในชั้นเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลำ/
สถำนที่
4-14 ธันวาคม
๒๕๖๑
สพป. ยะลา ๑

งบประมำณดำเนินกำร
ผู้รับผิดชอบ
รับจัดสรร เงินนอก
รวม
กลุ่มนิเทศ ติดตาม
5๗,๕๐๐
5๗,๕๐๐ และประเมินผล
การจัดการศึกษา
นางปราณี อ่องหลี

รวมงบประมำณทังสิน

5๗,๕๐๐

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจาปีงบประมาณ 2562

-

5๗,๕๐๐

๖๔

สรุปรำยละเอียดโครงกำร /กิจกรรม แผนปฏิบัติกำร สพป.ยะลำ เขต 1 ประจำปีงบประมำณ 2562
ยุทธศำสตร์
กลยุทธ์
โครงกำร

ที่ ๒ พัฒนำคุณภำพผู้เรียนและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ที่ 2 พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำขันพืนฐำนตำมหลักสูตรและส่งเสริมควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้
ที่ 6 โครงกำรมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชำติ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้
นั กเรี ย นได้ แสดงออกถึ ง
ความสามารถทางวิ ช าการ
เทคโนโลยี และสุ นทรี ยภาพ
ด้ านดนตรี -นาฏศิ ลป์ ศิ ลปะ
วั ฒ นธรรม ทั กษะชี วิ ต และ
ทั ก ษะด้ า นวิ ช าชี พ ในเวที
ระดับชาติ
๒. เพื่ อให้ มี การแลกเปลี่ ยน
เรียนรู้และนาเสนอผลงานของ
นั ก เรี ย น ครู และบุ ค ลากร
ท างก ารศึ ก ษ าใน สั งกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ กษายะลาเขต ๑ ให้
ปรากฏแก่สาธารณชน

ตัวชีวัด
(ตามยุทธศาสตร์)
นักเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษายะลา
เขต ๑ ได้เข้าแข่งขัน
ทักษะในงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลป
หัตกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับชาติ ปีการศึกษา
๒๕๖๑ และได้รับ
เหรียญรางวัลจากการ
แข่งขันไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๗๕

กิจกรรม
- ส่งนักเรียนและครูผสู้ อน
เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน
ทักษะในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที่กาหนดทั้งระดับ
ก่อนประถมศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น รวม
๑๖๒ กิจกรรม
- ร่วมจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานเด่นของเขต
พื้นที่การศึกษา
- จัดบุคลากรผู้เกี่ยวข้องไป
ร่วมกิจกรรมและ
ประสานงานระหว่างการ
แข่งขันทักษะ
- สรุปผลการเข้าร่วม
กิจกรรม

เป้ำหมำย

ระยะเวลำ/
สถำนที่
๑๕ พฤศจิกายน
๒๕๖๑
๑๕ มกราคม
๒๕๖๒

เชิงปริมำณ
๑. นักเรียนที่เป็น
ตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน
จานวน 464 คน
ครูผู้ควบคุมนักเรียน
จานวน ๒๗๑ คน
เชิงคุณภำพ
จังหวัดตรัง
นักเรียนได้แสดงออกถึง
ความสามารถทาง
สพป.ยล. เขต ๑
วิชาการ เทคโนโลยี และ
สุนทรียภาพด้านดนตรีนาฏศิลป์ ศิลปะ
วัฒนธรรม ทักษะชีวิต
และทักษะด้านวิชาชีพ
ในเวทีระดับชาติ อย่าง
สร้างสรรค์และเต็มตาม
ศักยภาพ
รวมงบประมำณทังสิน

งบประมำณดำเนินกำร
ผู้รับผิดชอบ
รับจัดสรร เงินนอก
รวม
828,600
- 828,600 กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา
นางศุภมาศ อาลี
นางเพ็ญศรี พุฒยืน

828,600

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจาปีงบประมาณ 2562

-

828,600

๖๕

สรุปรำยละเอียดโครงกำร /กิจกรรม แผนปฏิบัติกำร สพป.ยะลำ เขต 1 ประจำปีงบประมำณ 2562
ยุทธ์ศำสตร์
กลยุทธ์
โครงกำร

วัตถุประสงค์
๑ เพื่อสร้างความเข้าใจแก่
ผู้บริหารและครูเกี่ยวกับ
การพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
๒ เพื่อพัฒนาศักยภาพครู
ให้สามารถจัดการเรียนรู้
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะการคิดและ
สร้างสรรค์นวัตกรรม

ที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียนและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ที่ 2 พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำขันพืนฐำนตำมหลักสูตรและส่งเสริมควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้
ที่ 7 โครงกำรนำมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชีวัดกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และสำระภูมิศำสตร์
ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สู่กำรปฏิบัติ
งบประมำณดำเนินกำร
ตัวชีวัด
ระยะเวลำ/ รับจัดสรร เงินนอก
รวม
กิจกรรม
เป้ำหมำย
(ตามยุทธศาสตร์)
สถำนที่
๑. ร้อยละ ๘๐ ของผู้บริหารและครู
ที่ได้รับการพัฒนามีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา
๓. ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ และชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้รับการพัฒนา
ทักษะการคิดและทักษะการสร้าง
นวัตกรรม
๔. ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียนมีสื่อ
การสอนสะเต็มศึกษาที่มีคุณภาพ

๑. ประชุมคณะทางาน
๒. จัดสรรงบประมาณซื้อสื่อ
การสอนสะเต็มศึกษาใน
โรงเรียนนาร่องสะเต็มศึกษา
๓. จัดค่ายสะเต็มศึกษาเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนสูไ่ ทยแลนด์ ๔.๐
๔. การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้สะเต็มศึกษาที่
สอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียน
๕. นิเทศติดตามการจัดการ
เรียนรู้ในชั้นเรียน
๔. ประชุมติดตามผลการ
จัดการเรียนรู้

๑ ผู้บริหาร
มีนาคม –
โรงเรียนเข้าร่วม พฤษภาคม
โครงการจานวน ๒๕๖2
๒๐ คน
๒ ครูผู้สอนใน
โรงเรียนเข้าร่วม
โครงการ ๘๐ คน
๓. นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่
๖ และชั้น
มัธยมศึกษา

130,500

รวมงบประมำณทังสิน 130,500

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจาปีงบประมาณ 2562

- 130,500

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
นายมะยาลูดิน นิยาแม

- 130,500

๖๖

สรุปรำยละเอียดโครงกำร /กิจกรรม แผนปฏิบัติกำร สพป.ยะลำ เขต 1 ประจำปีงบประมำณ 2562
ยุทธ์ศำสตร์
กลยุทธ์
โครงกำร

วัตถุประสงค์

ที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียนและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ที่ 2 พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำขันพืนฐำนตำมหลักสูตรและส่งเสริมควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้
ที่ 8 โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำจีน)
ตัวชีวัด
(ตามยุทธศาสตร์)

1. เพื่อให้โรงเรียนได้มีศูนย์ ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วม
ฝึกทักษะความสามารถ
โครงการ มีทักษะการใช้
ด้านภาษาจีนที่เข้มแข็ง
ภาษาจีนในระดับดีมาก
2.เพื่อเปิดโอกาสให้
นักเรียนที่มีความสนใจ
ภาษาจีนได้ฝึกทักษะและ
นาความรูไ้ ปใช้ศึกษาต่อ
3.เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และนาเสนอผลงาน
ของนักเรียนให้ปรากฎแก่
สาธารณชน

กิจกรรม

เป้ำหมำย

1.การแข่งขันร้องเพลงจีน
ระดับประถมศึกษา 3
จังหวัดชายแดนใต้
2. การอบรมภาษาและ
วัฒนธรรมจีนสาหรับ
นักเรียนระดับประถม
ศึกษา มัธยมศึกษา ของ
3 จังหวัดชายแดนใต้.

นักเรียนและครู
ของโรงเรียนใน
3 จังหวัดชาย
แดนใต้ จานวน
250 คน

งบประมำณดำเนินกำร
ระยะเวลำ/ รับจัดสรร เงินนอก
รวม
สถำนที่
มีนาคม –
พฤษภาคม
๒๕๖2

130,500

- 130,500

รวมงบประมำณทังสิน 130,500

- 130,500

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจาปีงบประมาณ 2562

ผู้รับผิดชอบ
ศูนย์ภาษาจีน
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
นางสาววินิตย์ เชี่ยวชาญศิลป์

๖๗

สรุปรำยละเอียดโครงกำร /กิจกรรม แผนปฏิบัติกำร สพป.ยะลำ เขต 1 ประจำปีงบประมำณ 2562
ยุทธ์ศำสตร์
กลยุทธ์
โครงกำร

ที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียนและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ที่ 2 พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำขันพืนฐำนตำมหลักสูตรและส่งเสริมควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้
ที่ 9 โครงกำรผลิตสื่อและนวัตกรรมภำษำอังกฤษ
งบประมำณดำเนินกำร
ตัวชีวัด
ระยะเวลำ/
รับจัดสรร เงินนอก
รวม
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
เป้ำหมำย
(ตามยุทธศาสตร์)
สถำนที่

1.เพื่อให้ครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ มีความรู้
ความสามารถในการ
จัดทาสือการเรียนการ
สอนที่เหมาะสมต่อ
ความสนใจเรียนของ
ผู้เรียน
2. เพื่อให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้และเข้าใจใน
เนื้อหาสาะต่อกิจกรรม
การเรีนการสอนได้ดีขึ้น
3. เพื่อให้โรงเรียนทุก
โรงมีสื่อ นวัตกรรมการ
เรียนการสอน
ภาษาอังกฤษที่เพียงพอ

ร้อยละของครูผู้สอน
1. อบรมผลิตสื่อทาเอง
ภาษาอังกฤษ สามารถผลิต
ด้วยมือ
สื่อทาเอง และสื่ออิเล็ค
2. อบรมผลิตสืออีเล็ค
ทรอนิกส์ใช่ในการจัดการ
ทรอนิกส์
เรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ครูผู้สอนภาษา 15-16 พ.ย.
อังกฤษ ทุกโรง 2561
จานวน 120 คน

รวมงบประมำณทังสิน

31,400

-

31,400

31,400

-

31,400

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจาปีงบประมาณ 2562

ผู้รับผิดชอบ
ชมรมครูภาษาอังกฤษ
นางสาหานิ สาและ

๖๘

สรุปรำยละเอียดโครงกำร /กิจกรรม แผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ 2562
ยุทธศำสตร์ ที่ 3
ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจาปีงบประมาณ 2562

๖๙

สรุปรำยละเอียดโครงกำร /กิจกรรม แผนปฏิบัติกำร สพป.ยะลำ เขต 1 ประจำปีงบประมำณ 2562
ยุทธศำสตร์
กลยุทธ์

ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ที่ ๔ พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทังระบบ

โครงกำร

ที่ 10 โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพผู้บริหำรสถำนศึกษำ (แต่งตังใหม่)

วัตถุประสงค์

ตัวชีวัด
(ตามยุทธศาสตร์)
ร้อยละ 100
ของผู้บริหาร
สถานศึกษาได้รับ
การพัฒนาทักษะ
วิชาชีพทางการ
บริหารจัด
การศึกษา

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษา
2.เพื่อเสริมสร้างความ
ตระหนักและความ
ภาคภูมิใจในบทบาทของ
ผู้บริหาร
3. เพื่อเสริมสร้างทักษะ
การบริหารและการปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมี
ร้อยละ 100
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ของผู้บริหาร
สถานศึกษาได้รับ
การพัฒนาด้วย
กระบวนการ
PLC

กิจกรรม

เป้ำหมำย

ระยะเวลำ/สถำนที่

1.อบรมพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ผู้บริหารโรงเรียนที่
แต่งตั้งใหม่

เชิงปริมำณ
- ผู้บริหารโรงเรียนแต่งตั้ง
ใหม่ จานวน 33 คน
เชิงคุณภำพ
- ผู้บริหารสามารถนา
ความรู้และประสบการไป
ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

1-3 พ.ค.2562
ณ อ.หาดใหญ่

2.ประชุมสัมมนา
การพัฒนา
ศักยภาพการ
บริหารจัด
การศึกษาด้วย
กระบวนการ PLC
“ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ”

งบประมำณดำเนินกำร
ผู้รับผิดชอบ
รับจัดสรร
เงินนอก
รวม
155,000
- 155,000 กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสุมาลี พลรักษ์

รวมงบประมำณทังสิน

155,000

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจาปีงบประมาณ 2562

- 155,000

๗๐

สรุปรำยละเอียดโครงกำร /กิจกรรม แผนปฏิบัติกำร สพป.ยะลำ เขต 1 ประจำปีงบประมำณ 2562
ยุทธศำสตร์
กลยุทธ์
โครงกำร

ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ที่ ๔ พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทังระบบ
ที่ 11 โครงกำรกำรขับเคลื่อนกระบวนกำร PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ” สู่สถำนศึกษำ
และพัฒนำบุคลำกรสู่ควำมโปร่งใส

ตัวชีวัด
(ตามยุทธศาสตร์)
. 1. เพื่อให้ข้าราชการครูและ
ร้อยละ100 ของครู
บุคลากรทางการศึกษามีความรู้ และบุคลากรทางการ
ความเข้าใจ ในการขับเคลื่อน
ศึกษาได้รับการ
กระบวนการ PLC
พัฒนาด้วยกระบวน
(Professional Learning
การ PLC “ชุมชน
Community) “ชุมชนแห่งการ แห่งการเรียนรู้ทาง
เรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่สถาน
วิชาชีพ”
ศึกษาเพิ่มขึ้นและติดตามผลการ
ดาเนินการของสถานศึกษา
ร้อยละ 100 ของครู
2 . เพื่ อ ให้ ค ว าม รู้ เ กี่ ย ว กั บ และบุคลากรทางการ
กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการ ศึกษามีความสุข
ป ฏิ บั ติ ง า น แ ล ะ ป้ อ ง กั น และพึงพอใจในการ
ปราบปรามทุจริตในสถานศึกษา ปฏิบัติงาน
ให้ มี ความโปร่งใสตรวจสอบได้
วัตถุประสงค์

กิจกรรม

เป้ำหมำย

- อบรมขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC
(Professional Learning
Community) “ชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ”
สู่สถานศึกษา และให้ความรู้
ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องใน
การปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตใน
สถานศึกษาและสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา

- ผู้บริหาร
สถานศึกษาทุก
โรงเรียน
จานวน 111 คน
– ครูวิชาการ
ทุกโรงเรียน
จานวน 111 คน
- ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม
ใน สพป.ยล.1
จานวน 10 คน

- นิเทศติดตามผลการ
ดาเนินการของสถานศึกษา

- สถานศึกษาใน
สังกัด

ระยะเวลำ/
สถำนที่
- จานวน 2 รุ่น
รุ่นละ 1 วัน
ณ สพป.ยล.1

งบประมำณดำเนินกำร
ผู้รับผิดชอบ
รับจัดสรร
เงินนอก
รวม
159,000
- 159,000 กลุ่มบริหารงานบุคคล
นายนิกร แซ่ฟุ้ง

ณ -สถานศึกษา
ในสังกัดทุกโรง

รวมงบประมำณทังสิน

159,000

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจาปีงบประมาณ 2562

- 159,000

๗๑

สรุปรำยละเอียดโครงกำร /กิจกรรม แผนปฏิบัติกำร สพป.ยะลำ เขต 1 ประจำปีงบประมำณ 2562
ยุทธศำสตร์
กลยุทธ์
โครงกำร

ที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
ที่ 5 พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ตำมแนวทำงกำรกระจำยอำนำจทำงกำรศึกษำ ตำมหลักธรรมำภิบำล
เน้นกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน เพื่อสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำแบบประชำรัฐ
ที่ 12 โครงกำรยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำรำงวัล “นวัตกรรม เพชรเสมำยะลำ เขต 1” ประจำปี พ.ศ. 2562

ตัวชีวัด
(ตามยุทธศาสตร์)
1 เพื่อสรรหาครูและ
สานักงานเขตพื้นที่
บุคลากรทางการศึกษาที่ การศึกษาและ
ปฏิบัติงานและมีผลงาน สถานศึกษามีการ
ดีเด่น
ยกย่องเชิดชูเกียรติ
2. เพื่อเผยแพร่ผลงาน
หน่วยงาน องค์
ดีเด่นของครูและบุคลากร คณะบุคคล และ
ทางการศึกษา
บุคลากรทางการ
3. เพื่อพัฒนาและ
ศึกษาที่มีผลงานเชิง
เสริมสร้างขวัญกาลังใจครู ประจักษ์
และบุคลากรทางการ
ศึกษา
วัตถุประสงค์

กิจกรรม

เป้ำหมำย

1. ประกวดครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาดีเด่น
2. จัดงาน
มอบรางวัลและ
ยกย่องเชิดชูเกียรติครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาดีเด่น
3. จัดนิทรรศการ
นาเสนอผลงานดีเด่น

1. ประกวด
ครูและคลากร
ทางการศึกษาดีเด่น
จานวน100คน
2. ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษาได้รับ
รางวัลและยกย่องเชิดชู
เกียรติ

ระยะเวลำ/สถำนที่
1.ประกวดครูฯ
ระยะเวลา 30 วัน
ณ สถานศึกษา
ที่ปฏิบัติงาน
2. มอบรางวัลและ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ
1 วัน
ณ สถานที่
ในจังหวัดยะลา
3. จัดนิทรรศการ
จานวน 3วัน
ณ สถานที่ใน
จังหวัดยะลา
รวมงบประมำณทังสิน

งบประมำณดำเนินกำร
รับจัดสรร
เงินนอก
รวม
180,000
180,000

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสุมาลี พลรักษ์
นางธนภรณ์ พิมเสนศรี

180,000

-

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจาปีงบประมาณ 2562

180,000

๗๒

สรุปรำยละเอียดโครงกำร /กิจกรรม แผนปฏิบัติกำร สพป.ยะลำ เขต 1 ประจำปีงบประมำณ 2562
ยุทธศำสตร์
กลยุทธ์
โครงกำร

ที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
ที่ 5 พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ตำมแนวทำงกำรกระจำยอำนำจทำงกำรศึกษำ ตำมหลักธรรมำภิบำล
เน้นกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน เพื่อสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำแบบประชำรัฐ
ที่ 13 โครงกำรประกวด OBEC AWARDA ครังที่ 8 ประจำปี 2562

ตัวชีวัด
(ตามยุทธศาสตร์)
1 เพื่อสรรหาผู้บริหาร
สานักงานเขตพื้นที่
ครูและบุคลากรทางการ การศึกษาและ
ศึกษาที่ปฏิบตั ิงานและมี สถานศึกษามีการ
ผลงานดีเด่น ส่งเข้าร่วม ยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประกวด OBEC
หน่วยงาน องค์
AWARDS สพฐ. ครั้งที่ 8 คณะบุคคล และ
2. เพื่อพัฒนาและ
บุคลากรทางการ
เสริมสร้างขวัญกาลังใจครู ศึกษาที่มีผลงานเชิง
และบุคลากรทางการ
ประจักษ์
ศึกษา
วัตถุประสงค์

กิจกรรม

เป้ำหมำย

ระยะเวลำ/สถำนที่

1.สรรหาผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีผลงานดีเด่น
ระดับเขตพื้นที่ และ
สถานศึกษา

ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัด ที่มีผลงานเชิง
ประจักษ์ ดีเด่น

ธันวาคม 2561

2.สนับสนุนผู้มีผลงาน
ดีเด่นเข้าร่วมประกวด
OBEC AWARDS
ระดับภาคใต้
3.สนับสนุนผู้ได้รบั
การคัดเลือกระดับ
ภาคเข้าร่วมประกวด
ระดับประเทศ

งบประมำณดำเนินกำร
ผู้รับผิดชอบ
รับจัดสรร
เงินนอก
รวม
75,000
- 75,000 กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสุมาลี พลรักษ์

มกราคม 2562

กุมภาพันธ์ 2562

รวมงบประมำณทังสิน

75,000

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจาปีงบประมาณ 2562

-

75,000

๗๓

สรุปรำยละเอียดโครงกำร /กิจกรรม แผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ 2562
ยุทธศำสตร์ ที่ 4
ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำ และกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจาปีงบประมาณ 2562

๗๔

สรุปรำยละเอียดโครงกำร /กิจกรรม แผนปฏิบัติกำร สพป.ยะลำ เขต 1 ประจำปีงบประมำณ 2562
ยุทธศำสตร์
กลยุทธ์
โครงกำร

ที่ 4 ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ
ที่ 3 เพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพและลดควำมเหลือมลำทำงกำรศึกษำ
ที่ 14 โครงกำรนิเทศติดตำมกำรจัดกำรเรียนรู้ โดยใช้สื่อ ๖๐ พรรษำ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯสยำมบรมรำชกุมำรี

วัตถุประสงค์
๑.เพื่ อพั ฒนาครู ให้ มี ความรู้
ความเข้าใจและจัดการเรียนรู้
โดยใช้สื่อ ๖๐ พรรษา สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุ มารี ได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ
๒. เพื่ อนิ เทศติ ดตามการ
จั ดการเรียนรู้ โดยใช้ สื่ อ ๖๐
พ รรษ า สม เด็ จพ ระเท พ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี

ตัวชีวัด
(ตามยุทธศาสตร์)
๑.ร้อยละ ๘๐ ของครู
มีความรู้ความเข้าใจ
และจัดการเรียนรู้โดย
ใช้สื่อ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๒.ร้อยละ ๑๐๐ ของ
ครูได้รับการนิเทศ
ติดตามการจัดการ
เรียนรู้ โดยใช้สื่อ ๖๐
พรรษา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

กิจกรรม
๑. จัดทาคู่มือการใช้ชุดการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ ๖๐
พรรษา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
2.ประชุมปฏิบัติการสร้าง
ความเข้าใจ เรื่อง การ
จัดการเรียนรู้ โดยใช้สื่อ

เป้ำหมำย

ระยะเวลำ/
สถำนที่
ธันวาคม
–
กันยายน ๒๕๖๒

เชิงปริมำณ
โรงเรียนขนาดเล็กใน
สังกัด จานวน ๓๘ โรง
ได้รับจัดสรรสื่อ ๖๐
พรรษา สมเด็จพระเทพ สพป.ยะลา เขต ๑
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
เชิงคุณภำพ
โรงเรียนขนาดเล็กใน
สังกัดได้รบั การนิเทศ
ติดตามพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้ โดย
ใช้สื่อ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
รวมงบประมำณทังสิน

งบประมำณดำเนินกำร
ผู้รับผิดชอบ
รับจัดสรร เงินนอก
รวม
75,000
75,000 กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา
นางสาวนวภรณ์
ปัญญา

75,000

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจาปีงบประมาณ 2562

-

75,000

๗๕

สรุปรำยละเอียดโครงกำร /กิจกรรม แผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ 2561
ยุทธศำสตร์ ที่ 5
จัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจาปีงบประมาณ 2562

๗๖

สรุปรำยละเอียดโครงกำร /กิจกรรม แผนปฏิบัติกำร สพป.ยะลำ เขต 1 ประจำปีงบประมำณ 2561
ยุทธศำสตร์
กลยุทธ์
โครงกำร

ที่ 5 จัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ที่ 1 เสริมสร้ำงควำมภำคภูมิใจ ควำมจงรักภักดีต่อชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ควำมเป็นไทย
และวิถีชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ที่ 15 โครงกำรสร้ำงจิตสำนึกด้ำนกำรบริหำรจัดกำรขยะ

วัตถุประสงค์
1.เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้แกสถานศึกษา
ได้มีโอกาสพัฒนาการเรียน
การสอนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
2. เพื่อส่งเสริมการจัด
กิจกรรมโดยใช้เยาวชน
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
การมีส่วนร่วมของ
ครูอาจารย์ ผู้เรียนและ
ชุมชนโดยรอบสถานศึกษา
ปลูกฝังลักษณะนิสัย
รับผิดชอบ

ตัวชีวัด
(ตามยุทธศาสตร์)

กิจกรรม
1. การส่งเสริมความรู้ ความ
เข้าใจและการสร้างวินัยในการ
จัดการขยะมูลฝอยแก่
สถานศึกษาและสพป.ยล.1
2. การประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน
และสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

ระยะเวลำ/
สถำนที่
สพป.ยล.1 และ
ก.พ.-เม.ย.
สถานศึกษาทุกโรง 2562
มีจิตสานึกในการ
ลดขยะมูลฝอย
เป้ำหมำย

รวมงบประมำณทังสิน

งบประมำณดำเนินกำร
ผู้รับผิดชอบ
รับจัดสรร
เงินนอก
รวม
56,000
56,000 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางวัฒนา ทิพย์ภักดี

56,000

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจาปีงบประมาณ 2562

-

56,000

๗๗

สรุปรำยละเอียดโครงกำร /กิจกรรม แผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ 2561
ยุทธศำสตร์ ที่ 6
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจาปีงบประมาณ 2562

๗๘

สรุปรำยละเอียดโครงกำร /กิจกรรม แผนปฏิบัติกำร สพป.ยะลำ เขต 1 ประจำปีงบประมำณ 2562
ยุทธศำสตร์
กลยุทธ์
โครงกำร

วัตถุประสงค์
1.เพื่ อ สื่ อ สารถ่ า ยทอด
นโยบายด้านการศึกษาให้
ทุกกลุ่มงาน สถานศึกษา
และบุ ค ลากรทุ ก ระดั บ มี
ความรู้และความเข้าใจใน
สาระสาคั ญ ของนโยบาย
แ ล ะ แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร
ป ระจ าปี งบ ป ระ ม าณ
2 5 6 2 ด้ ว ย ตั ว ชี้ วั ด ที่
ชัดเจน เพื่อประสิทธิภาพ
ในการแปลงแผนไปสู่การ
ปฏิบัติ ในภาพรวมเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
ที่ 5 พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ตำมแนวทำงกำรกระจำยอำนำจทำงกำรศึกษำ ตำมหลักธรรมำภิบำล
เน้นกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน เพื่อสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำแบบประชำรัฐ
ที่ 16 โครงกำรขับเคลื่อนนโยบำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติระดับเขตพืนที่และสถำนศึกษำ ประจำปีงบประมำณ 2562

ตัวชีวัด
(ตามยุทธศาสตร์)

ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษา ศูนย์
เครือข่าย และ
กลุม่ งานใน สพป.
ยล.๑ มีการ
ขับเคลื่อนนโยบาย
สู่การปฏิบัติอย่าง
มีประสิทธิภาพ

กิจกรรม
1.การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทาและกลั่นกรอง
โครงการเข้าแผนปฏิบัติการ
ปะจาปีงบประมาณ 2562

เป้ำหมำย

ระยะเวลำ/สถำนที่

เชิงปริมำณ
1 พ.ย.-30 ธ.ค.61
1.สร้างการรับรู้นโยบาย
ห้องประชุม
สู่กลุ่ มงาน 9 กลุ่ม และ
สพป.ยล.1
สถานศึกษา 111 โรง
2.ติดตามและประเมินผล
ม.ค.-มี.ค.62
2.การประชุมทบทวนและ
สถานศึกษา ๑๑๑ โรง
สพป.ยล.1
จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ
ผ่านศูนย์เครือข่าย
การศึกษา ระยะ 5 ปี
สถานศึกษา ๑๓ ศูนย์
(พ.ศ.2561-2565)
3.ติ ด ตามและประเมิ น
3.การประชุมติดตามประเมิน ผลภายในสานักงานเขต
5 ม.ค.62
ผลและรายงานผลการ
พื้นที่การศึกษา ทุกกลุ่ม
5 มี.ค.62
ดาเนินการตามแผนปฏิบตั ิการ งานทุกโครงการ
5 มิ.ย.62
ประจาปี 2562(รายไตรมาส)
5 ก.ย.62

งบประมำณดำเนินกำร
รับจัดสรร เงินนอก
รวม
25,900

-

25,900

30,000

30,000

9,500

9,500

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจาปีงบประมาณ 2562

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มนโยบายและแผน
นางพัชรียา ปรีดางกูร
นางอังคณา เด่นปรีชาวงศ์
นางสาวรอฮานี กาจิ

๗๙

โครงกำร

ที่ 1 โครงกำรขับเคลื่อนนโยบำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติระดับเขตพืนที่และสถำนศึกษำ ประจำปีงบประมำณ 2561 (ต่อ)

วัตถุประสงค์
2.เพื่อมีระบบการติดตามตรวจ
สอบประเมินผล และรายงานผล
ที่ มี ป ระ สิ ท ธิ ภ าพ ได้ ข้ อ มู ล
สารสนเทศที่ถูกต้องและรวดเร็ว
และสามารถกาหนดมาตรการ
เพื่ อป รั บ ป รุ ง กระบ วนการ
ปฏิ บั ติ ง านและแก้ ไ ขปั ญ หา
อย่างทันต่อสถานการณ์
3. เพื่ อ ให้ ส าม ารถ ติ ด ต า ม
ประเมินผล และรายงานผลการ
ป ฏิ บั ติ ร าชการและผ ลการ
เบิกจ่ายงบประมาณเป็นรายไตร
มาสได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อง รวมทั้ ง มี
ระบบการกากับดูแลเพื่อให้เกิด
ความโปร่ ง ใสและเร่ ง รั ด การ
เบิ ก จ่ า ย ง บ ป ร ะ ม า ณ ที่ มี
ประสิทธิภาพเพื่อให้การเบิกจ่าย
ง บ ป ร ะ ม า ณ เป็ น ไ ป ต า ม
เป้าหมายที่กาหนด

ตัวชีวัด
(ตามยุทธศาสตร์)

ระยะเวลำ/
สถำนที่

กิจกรรม

เป้ำหมำย

4.การติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงานตามนโยบายสาคัญ
ตามแผนการตรวจราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจาปี
งบประมาณ 2562
(กรณีปกติ และแบบบูรณาการ)

เชิงคุณภำพ
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถาน
ศึกษาในสังกัด ได้
ดาเนินการโครงการที่
สาคัญตามนโยบาย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษา ยุทธศาสตร์
การศึกษาจังหวัดชาย
แดนภาคใต้ ๒๐ ปี และ
นโยบายสาคัญของ
สานักงาคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจาปีงบประมา๒๕62
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

5. การติดตามประเมินผลและ
รายงานการด าเนิ น งานตาม
แผน บู รณ าการการพั ฒ น า
การศึ ก ษาในเขตพั ฒ นาพิ เศษ
เฉพ าะกิ จ จั ง หวั ด ชายแด น
ภาคใต้ ปีงบประมาณ 2562
(รอบ 6 /9 /12 เดือน)
6.การติ ด ตาม ประเมิ น ผลการ
บริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่
การศึ กษาและสถานศึกษาตาม
น โย บ า ย แ ล ะ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์
ประจาปี งบประมาณ 2562
(รอบ 6 /9 /12 เดือน)

งบประมำณดำเนินกำร
รับจัดสรร เงินนอก
รวม

พ.ค.-ก.ย.62
ห้องประชุม
สพป.ยล.1

39,500

มี.ค.62
มิ.ย.62
ก.ย.62

12,000

มี.ค.62
มิ.ย.62
ก.ย.62

29,600

รวมงบประมำณทังสิน

-

39,500

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มนโยบายและแผน
นางพัชรียา ปรีดางกูร
นางอังคณา เด่นปรีชาวงศ์

นางสาวรอฮานี กาจิ

-

12,000

29,600
-

146,500

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจาปีงบประมาณ 2562

-

146,50
0

๘๐

สรุปรำยละเอียดโครงกำร /กิจกรรม แผนปฏิบัติกำร สพป.ยะลำ เขต 1 ประจำปีงบประมำณ 2561
ยุทธศำสตร์
กลยุทธ์
โครงกำร

ที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
ที่ 5 พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ตำมแนวทำงกำรกระจำยอำนำจทำงกำรศึกษำ ตำมหลักธรรมำภิบำล
เน้นกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน เพื่อสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำแบบประชำรัฐ
ที่ 17 โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรสู่องค์กรแห่งคุณภำพ ประจำปี 2562

วัตถุประสงค์

ตัวชีวัด

กิจกรรม

๑.เพื่อให้สามารถบริหารจัดการ
และใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ส่งผลต่อคุณภาพ การบริหารจัด
การศึกษาโดยรวม
2. เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียกับการจัดการศึกษา การเข้า
มามีส่วนร่วมในการบริหารจัด
การศึกษาและความรับผิดชอบ
ร่วมกัน
3.เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา
สามารถจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน ที่แสดงความ
รับผิดชอบต่อผู้เรียนและสังคม
(Accountability)

1.สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษามี
ความเข็มแข็งใน
การบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วม
มีเครือข่ายสร้าง
ความเข็มแข็งใน
การยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
อย่างน้อย 1
เครือข่ายขึ้นไป

1. กิจกรรมการ
ประชุมประจาเดือน
และพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษา
ในสังกัด
2.การประเมิน
สานักงานตาม
มาตรฐานสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
พ.ศ. 2561
3. การประชุม
การจัดทาคารับรอง
การปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖2

เป้ำหมำย

ระยะเวลำ/สถำนที่

พ.ย.2560-ก.ย.2562
ห้องประชุม
ผู้บริหาร ครูและ
สพป.ยล.1
บุคลากรทางการศึกษา
และต่างจังหวัด
จานวน 450 คน
4 ก.ย.2562
เชิงคุณภำพ
1) ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ เพื่อเพิ่ม
1 มี.ค.2562–
ประสิทธิภาพในการ
30 ก.ย.2562
ทางาน ได้รับทราบ
ห้องประชุม
นโยบายข้อมูลข่าวสาร
สพป.ยล.1
การเปลี่ยนแปลงสร้าง
ความเข้าใจและลด
ปัญหาที่จะเกิดขึ้น
เชิงปริมำณ

งบประมำณดำเนินกำร
รับจัดสรร เงินนอก
รวม
262,800
262,800

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจาปีงบประมาณ 2562

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มอานวยการ
นางวรรณี
ปู่เพ็ชร์
นางอรอนงค์
เมืองฝ้าย
นางวัลลภา
นัคราเรือง

นางวัลลภา
นัคราเรือง

๘๑

โครงกำร
วัตถุประสงค์

ที่ 17 โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรสู่องค์กรแห่งคุณภำพ ประจำปี 2561 (ต่อ)
ตัวชีวัด

กิจกรรม

2) สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
และสถานศึกษาในสังกัดมีการจัด
วางระบบการควบคุมภายในที่
ครอบคลุมทุกภารกิจงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
3) สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
มีคุณภาพตามมาตรฐานระดับดี
มากขึ้นไปและมีผลการประเมิน
ตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
ระดับดีเด่น ขึ้นไป

4. การสร้างการรับรู้
ความเข้าใจ สพป.
ยะลา เขต 1
4.1 จัดทาสกรุ๊ป
กิจกรรมผลงานดีเด่น
เผยแพร่ทางสถานี
โทรทัศน์ทั่วประเทศ
“สิ่งที่ดีที่สุด”
4.2 จัดทารายการ
เผยแพร่ทางสถานี
วิทยุกระจายเสียง
5. การพัฒนาและ
ปรับปรุงสานักงาน
“น่าอยู่ น่าทางาน”

เป้ำหมำย

ระยะเวลำ/สถำนที่

งบประมำณดำเนินกำร
รับจัดสรร
เงินนอก
รวม

นางวรรณี
ปู่เพ็ชร์
นางวัลลภา
นัคราเรือง
นางอรอนงค์
เมืองฝ้าย

2) ผู้บริหาร ครู และ
1 มี.ค.2561–
บุคลากรทางการ
30 ก.ย.2561
ศึกษาได้แลกเปลีย่ น
ห้องประชุม
เรียนรู้ประสบการณ์
สพป.ยล.1
และเกิดองค์ความรู้
ใหม่ นาไปปรับใช้ใน มกราคม .2561 –
การทางาน
กันยายน .2561
3) ประชาชน ผู้มีสว่ น โรงเรียนในสังกัด
ได้ส่วนเสียมีความ
เข้าใจในการบริหาร
จัดการศึกษาของ
สานักงานเขตพื้นที่
ธ.ค.2561การศึกษาและ
ก.ย.2562
สถานศึกษา และมี
ส่วนร่วมในการจัด
การศึกษามากยิ่งขึ้น
รวมงบประมำณทังสิน

ผู้รับผิดชอบ

นางกุลธิดา
จรัสเกื้อกูลพงศ์

262,800

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจาปีงบประมาณ 2562

262,800

๘๒

สรุปรำยละเอียดโครงกำร /กิจกรรม แผนปฏิบัติกำร สพป.ยะลำ เขต 1 ประจำปีงบประมำณ 2561
ยุทธศำสตร์
กลยุทธ์
โครงกำร

ที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
ที่ 5 พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ตำมแนวทำงกำรกระจำยอำนำจทำงกำรศึกษำ ตำมหลักธรรมำภิบำล
เน้นกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน เพื่อสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำแบบประชำรัฐ
ที่ 18 โครงกำร ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนโดยใช้เครือข่ำยกำรนิเทศแบบมีส่วนร่วม

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างเครือข่ายนิเทศ
แบบมีส่วนร่วมในการนิเทศ
ติดตามผลการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.เพื่อพัฒนาผู้นิเทศให้มี
ความรู้ความสามารถในการ
นิเทศแบบมีสว่ นร่วม

ตัวชีวัด
(ตามยุทธศาสตร์)
1.สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษายะลา
เขต 1 มีเครือข่าย
การนิเทศ ในการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 13
เครือข่าย
2.ร้อยละ 100 ผู้
นิเทศมีความรู้
ความสามารถในการ
นิเทศแบบมีสว่ นร่วม
3.ร้อยละ 100 ของ
โรงเรียนได้รับการ
นิเทศ

กิจกรรม

เป้ำหมำย

1.สร้ำงเครือข่ำยกำรนิเทศ
-จัดประชุมคณะทางานเพื่อ
กาหนดกรอบแนวคิดในการ
นิเทศโดยการสร้างเครือข่าย
การนิเทศ (เครือข่ายด้าน
บุคคล/เครือข่ายแหล่งเรียนรู้/
เครือข่ายผ่านอินเตอร์เน็ต)

จานวน 52 คน
(รองผอ.เขต2 คน
กรรมการ ก.ต.ป.น.
จานวน 9 คน
ผอ.โรงเรียนเครือข่าย
ละ2 คน ศึกษานิเทศก์
12 คน และเจ้าหน้าที่
3 คน)

2.สร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำนกำร
นิเทศให้กับผู้นิเทศ
-ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
แนวทางการนิเทศให้กับผู้นิเทศ
และจัดทาคู่มือการนิเทศ
(เครื่องมือนิเทศ แบบนิเทศ
วิธีการนิเทศ การเก็บรวบรวม
ข้อมูล แผนการนิเทศ ปฏิทนิ
การนิเทศ)

ระยะเวลำ/
สถำนที่
13 ธ.ค.2561
สพป.ยล.1

งบประมำณดำเนินกำร
รับจัดสรร เงินนอก
รวม
351,000
351,000

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศฯ
นางพรรณี ปานทอง

16-22 ธ.ค.61
โรงเรียนในสังกัด

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจาปีงบประมาณ 2562

๘๓

โครงกำร
วัตถุประสงค์

ที่ 18 โครงกำร ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนโดยเครือข่ำยกำรนิเทศแบบมีส่วนร่วม (ต่อ)
ตัวชีวัด
(ตามยุทธศาสตร์)

กิจกรรม

เป้ำหมำย

3. ปฏิบัติการนิเทศ(นิเทศเชิง
ประเมินตรวจสอบและนิเทศ
เพื่อแนะนาช่วยเหลือ
-ปฏิบัติตามแผนการนิเทศโดย
คณะกรรมการ
- ประชุมและนิเทศ ติดตาม
โดย ก.ต.ป.น. ภาคเรียนละครั้ง
(2 ครั้ง)

คณะกรรมการจานวน
13 ชุดๆ ละ 3 คน
111 โรงๆ ละ 2 ครั้ง
ต่อภาคเรียน

4. สัมมนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เทคนิคกำรนิเทศ
-จัดสัมมนาสรุปรายงานผลการ
ดาเนินงานโครงการ
จานวน 3 วันศึกษานิเทศก์
ทุกคน คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
คณะทางาน รวม 52 คน

จานวน 3 วัน
ศึกษานิเทศก์ ทุกคน
กรรมการ ก.ต.ป.น.
คณะทางาน รวม 52
คน

ระยะเวลำ/
สถำนที่
มกราคม 2562
โรงเรียนในสังกัด

งบประมำณดำเนินกำร
รับจัดสรร เงินนอก
รวม

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศฯ
กลุ่มนิเทศฯ

กันยายน 2562

5. จัดทำเอกสำรสรุปผล
รวมงบประมำณทังสิน

351,000

-

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจาปีงบประมาณ 2562

351,000

๘๔

สรุปรำยละเอียดโครงกำร /กิจกรรม แผนปฏิบัติกำร สพป.ยะลำ เขต 1 ประจำปีงบประมำณ 2562
ยุทธศำสตร์
กลยุทธ์
โครงกำร

ที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
ที่ 5 พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ตำมแนวทำงกำรกระจำยอำนำจทำงกำรศึกษำ ตำมหลักธรรมำภิบำล
เน้นกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน เพื่อสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำแบบประชำรัฐ
ที่ 19 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งและกำรเตรียมควำมพร้อมของสถำนศึกษำที่รับกำรประเมินภำยนอกรอบสี่ รุ่นแรก

ตัวชีวัด
(ตามยุทธศาสตร์)
๑. เพื่อพัฒนาสถานศึกษา ๑. จานวนสถานศึกษา
ให้มีระบบการประกัน
ที่มีผลการประเมิน
คุณภาพภายในที่เข้มแข็ง ภายนอกระดับน่าพอใจ
๒. เพื่อเตรียมสถานศึกษา ๒. จานวนสถานศึกษาที่
ให้มีความพร้อมในการ
มีผลการประเมินภายใน
ประเมินภายนอกรอบสี่
ระดับการศึกษาขั้น
๓. เพื่อพัฒนาคุณภาพ
พื้นฐานและระดับ
และมาตรฐานการศึกษาของ ปฐมวัยระดับดีขึ้นไปทุก
สถานศึกษา
มาตรฐาน
วัตถุประสงค์

๔. เผยแพร่การดาเนินงาน
ที่เป็นแบบอย่างตามระบบ
ประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา

งบประมำณดำเนินกำร
ระยะเวลำ/
สถำนที่
รับจัดสรร เงินนอก
รวม
- การพัฒนาสถานศึกษา เชิงปริมำณ
๒๘ ธันวาคม
165,700
- 165,700
(โรงเรียนประชารัฐ) ให้มี ๑. เตรียมความพร้อม
๒๕๖๑
ความพร้อมรับการ
โรงเรียนประชารัฐที่เป็น
ประเมินภายนอกรอบสี่ กลุ่มเป้าหมาย จานวน ๑๔
๓๐ สิงหาคม
รุ่นแรก (๑๔ โรง)
โรง เพื่อรับประเมิน
๒๕๖๒
- การพัฒนาสถานศึกษา ภายนอกรอบสี่ รุ่นแรก
ห้องประชุมรายา
ให้เข้มแข็งตามระบบ
๒. พัฒนาโรงเรียนใน
สพป.ยล.๑
ประกันคุณภาพภายใน สังกัดอีก ๙๗ โรง เพื่อ
ห้องประชุมบุหงา
(๑๑๑โรง)
ดาเนินงานตามระบบ
ตันหยง
ประกันคุณภาพในได้อย่าง
สพป.ยล.๑
มีประสิทธิภาพ
เชิงคุณภำพ
๑.โรงเรียนมีระบประกัน
คุณภาพภายในที่เข้มแข็ง
๒. โรงเรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการ
รวมงบประมำณทังสิน 165,700
- 165,700
กิจกรรม

เป้ำหมำย

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจาปีงบประมาณ 2562

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา
นางสาวอรวรรณ
ปล้องไหม

๘๕

สรุปรำยละเอียดโครงกำร /กิจกรรม แผนปฏิบัติกำร สพป.ยะลำ เขต 1 ประจำปีงบประมำณ 2562
ยุทธศำสตร์
กลยุทธ์
โครงกำร

ที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
ที่ 5 พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ตำมแนวทำงกำรกระจำยอำนำจทำงกำรศึกษำ ตำมหลักธรรมำภิบำล
เน้นกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน เพื่อสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำแบบประชำรัฐ
ที่ 20 โครงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพืนฐำนของสถำนศึกษำ

วัตถุประสงค์
๑. เพื่ อตรวจสอบ ติ ด ตาม
ข้ อ มู ล สิ่ งก่ อ ส ร้ า งข อ ง
สถานศึกษา
๒.เพื่ อเป็ นข้ อมู ลในการ
บริหารจั ดการและการจั ดท า
แผนโครงการสร้ างพื้ น ฐาน
ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓๒๕๖๕)
๓. เพื่ อวางแผนการซ่ อม
บารุงรักษา และการปรับปรุง
ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างให้สามารถ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ตัวชีวัด
(ตามยุทธศาสตร์)
สถานศึกษา ร้อยละ
๑๐๐ มีข้อมูล
สิ่งก่อสร้างที่ถูกต้อง
ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบนั

กิจกรรม

เป้ำหมำย

๑. จัดเตรียมข้อมูล
สิ่งก่อสร้าง B OBEC ของ
สถานศึกษาในสังกัด จานวน
๑๑๑ โรง
๒. ประชุมวางแผนเพื่อให้
ความรู้บุคลากรภายในกลุ่ม
จัดทาข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
เครื่องมือ/แบบสารวจ
สิ่งก่อสร้าง วางแผนการออก
ติดตามสถานศึกษาในสังกัด
๓. ติดตามสถานศึกษาใน
สังกัด
๔.สรุปรายงานผลการ
ดาเนินงาน

เชิงปริมำณ
สถานศึกษาในสังกัด
๑๑๑ โรงเรียน
-ปีงบประมาณ
๒๕๖๒ จาวน ๔๐ โรง
-ปีงบประมาณ
๒๕๖๓ จาวน ๔๐ โรง
-ปีงบประมาณ
๒๕๖๔ จาวน ๓๑ โรง
เชิงคุณภำพ
- สถานศึกษาได้รับ
การพัฒนาและการ
ปรับปรุงซ่อมแซม
สิ่งก่อสร้าง

ระยะเวลำ/
สถำนที่
๑ มกราคม ๒๕๖๒
–
๓๐ กันยายน
๒๕๖๒

งบประมำณดำเนินกำร
ผู้รับผิดชอบ
รับจัดสรร เงินนอก
รวม
24,000
24,000 กลุ่มนโยบายและ
แผน
นางสาวสุนนั ทา
ยี่สุ่น
นางระวิวรรณ
ธรรมสะโร

กลุ่มนโยบายและ
แผน
สถานศึกษาใน
สังกัด

รวมงบประมำณทังสิน

24,000

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจาปีงบประมาณ 2562

-

24,000

๘๖

ส่วนที่ ๔
กำรบริหำรแผนสู่กำรปฏิบัติ
แผนปฏิ บั ติ ก าร ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษายะลา เขต 1 เป็นเครื่องมือสาคัญในการปฏิบัติงานเพื่อส่งมอบผลผลิต การให้บริการการศึกษาที่
เชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษายะลา เขต 1 จึ งได้ ก าหนดปั จ จั ย
ความสาเร็จและกระบวนการนาแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้
กระบวนกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ
แนวทำงกำรจัดสรรงบประมำณ
1. งบประมาณตามความจาเป็นพื้นฐาน เพื่อใช้บริหารจัดการในสานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาและสถานศึกษาในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาการบริหารจัดการตามบริบทของเขตพื้นที่
2. งบประมาณเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์ เพื่อใช้ดาเนินงานตามพันธกิจ ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด
ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปี 2562 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 และพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามจุดเน้น และบริบทของเขตพื้นที่
3. งบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย (งบแลกเป้า) เพื่อใช้ขับเคลื่อน
การด าเนิ น งานตามนโยบายเร่ งด่ ว น และตามยุ ท ธศาสตร์ 6 ยุ ท ธศาสตร์ จุ ด เน้ น ตามแผนปฏิ บั ติ ก าร
ปีงบประมาณ 2562 ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่แสดงการ
ผลักดันคุณภาพการจัดการศึกษา การสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ การวิจัย การผลิตอุปกรณ์ สื่อ เพื่อใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่สามารถเป็นต้นแบบได้
4. งบประมาณตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เพื่อดาเนินการโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ในการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างสันติสุข เพื่อให้นักเรียน ครู
และบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่ ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของตน
กำรนำแผนสู่กำรปฏิบัติ
1. สื่อสารทิศทางองค์กร ทั้งวิสัยทัศน์ พันธิกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้น
และตัวชี้วัดความสาเร็จ ให้บุคลากรทุกระดับรับรู้ และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง
2. วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบันและเป้าหมายตามนโยบาย เพื่อกาหนดเป็นนโยบาย
ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา และจัดทาแผนปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์
3. ดาเนินงานตามปฏิทินที่กาหนดไว้
4. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อให้การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
โดยติดตามความก้าวหน้าทุก 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
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เงื่อนไขควำมสำเร็จ
1. ผู้บริหารการศึกษาทุกระดับให้ความสาคัญในการบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของ
งานและการท างานแบบมี ส่ ว นร่ ว มที่ เอื้ อ ต่ อ การพั ฒ นาความคิ ด ริ เริ่ ม สร้ า งสรรค์ การปฏิ บั ติ ง านตาม
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กาหนดไว้
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
3. การบริหารจัดการ ต้องเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม และยึดหลักธรรมาภิบาล
และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดความตระหนักในความรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา
4. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการจัดการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้กับ
บุคลากรในหน่วยงานและสถานศึกษาทุกระดับรับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง
5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อให้การนานโยบายสู่การปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรม
โดยติดตามความก้าวหน้ารายไตรมาส การประเมินผลระยะครึ่งปี และการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ
สามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้จริง
6. สร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจาปีสู่สาธารณชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. หน่วยงานทุกระดับปฏิบัติตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้การบริหารงบประมาณให้คานึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์ต่อ
ผู้เรียนสูงสุด สอดคล้ องกับ นโยบาย จุดเน้ นสาคัญ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน และ
นโยบาย จุดเน้น ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 โดยการดาเนินงานจักต้องถูกต้อง
โปร่งใส ตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณ และระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณ การเงินการคลัง

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจาปีงบประมาณ 2562

๘๘

แนวทำงกำรขับเคลื่อนและบริหำรจัดกำรงบประมำณ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดาเนินจัดทาแนวทางการบริหารงบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน สู่การปฏิบั ติ ตามจุดเน้ น 6 ยุ ทธศาสตร์
การปฏิ รูปการศึ กษา เพื่ อเป็ นเครื่องมื อและกรอบทิ ศทางส าคั ญในการปฏิ บั ติ งานของหน่ วยงานในสั งกั ดส านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อส่งมอบผลผลิตการให้บริการการศึกษาที่เชื่อมโยง
สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) แผนพั ฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติฉบั บที่ 12
(พ.ศ.2560 - 2564) นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การปฏิรูป เพื่อการนานโยบายและจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
หน่วยงานทั้ งส่วนกลางและส่วนภูมิ ภาค สามารถบริหารจัดการงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และพั ฒนา
คุณภาพการศึกษามุ่งสู่ความสาเร็จ รวมทั้งบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน อย่างแท้จริงเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้กาหนดแนวทางการบริหารงบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน สู่ การปฏิ บั ติ ตามจุ ดเน้ น 6 ยุ ทธศาสตร์
การปฏิรูปการศึกษาสาหรับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ดังนี้

แนวทำงกำรบริหำรงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562
1. ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดาเนินการจัดสรรงบประมาณประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อดาเนินการในภาพรวมทั้งการบริการจัดการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาตามบริบทของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้น ๆ
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องแต่งตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาและบูรณาการการ
ดาเนินงานและการจัดสรรงบประมาณตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา โดยให้ผลการดาเนินงาน
สอดคล้องกับตัวชี้วัดความสาเร็วตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องดาเนินการจัดทาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้อง
กับจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา ให้บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติได้ รับทราบและมีความรู้ความเข้าใจ
ในเนื้อหาอย่างถูกต้องชัดเจนเพื่อการมีส่วนร่วมและสนับสนุนให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องดาเนินการจัดทาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้อง
กับจุ ดเน้ น 6 ยุ ทธศาสตร์ การปฏิรู ปการศึ กษา ตามบริบทของส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยการวิเคราะห์
สังเคราะห์ และจัดลาดับความสาคัญตามความจาเป็นของปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไข
5. กาหนดตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับ 6 ยุทธศาสตร์ การปฏิรูปการศึกษา
เพื่อการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน
6. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องดาเนินการบูรณาการโครงการ/กิจกรรม งบประมาณและ
การใช้ ทรั พยากรร่ วมกั น การก าหนดกลุ่ มเป้ าหมายต้ องมี ความชั ดเจน ไม่ ช้ าซ้ อน โดยค านึ งถึ งการบริ ห าร
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด
7. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทุกระดับ เพื่อเป็นกลไกสาคัญ ในการดาเนินการ
แปลงนโยบาย ยุ ทธศาสตร์ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ไปสู่ การปฏิ บั ติ อย่ างเป็ นรู ปธรรม โดยก าหนด
โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ที่จะนาไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของเป้าประสงค์ที่ชัดเจน
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8. ผู้บริหารหน่วยงานต้องให้ความสาคัญในการดาเนินงานตาม 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูป
การศึกษา เพื่อเป็นกรอบในการบริหารการดาเนินงานและการใช้งบประมาณของหน่วยงาน
9. กาหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตาม 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูป
การศึกษา ของสานกงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อติดตามความก้าวหน้าในแต่ละยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา
การประเมินผลสาเร็จและผลกระทบของการดาเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
10. กาหนดให้มีการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รวมทั้ง
มีระบบการกากับดูแลให้โปร่งใส และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
เงื่อนไขควำมสำเร็ว
1. ผู้บริหารหน่วยงานต้องให้ความสาคัญในการบริหารจัดการ กากับ ดูแล โดยมุ่งหวังผลสาเร็จ
ของภารกิจงาน และการทางานแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้มีการระดมความคิดและวิธีการปฏิบัติงานหลากหลายที่เอื้อ
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. การขับเคลื่อนการดาเนินงานและการบริหารจัดการงบประมาณตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์
การปฏิรูปการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ต้องยึดหลักธรรมาธิบาล ยึดถือการปฏิบัติงานตามปฏิทิน
ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด การบริหารจัดการงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการบริหารงบประมาณ
ต้องคานึงถึงความคุ้มค่า ประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยติดตามความก้าวหน้าเพื่อทราบปัญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อนามาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาต่อไป
3. ดาเนินการในรูปของคณะกรรมการโดยเปิดโอกาสให้สถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มี
ส่วนร่วมในการดาเนินการพิจารณาจัดทาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับ 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูป
การศึกษา
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ปฏิทินกำรบริหำรแผนปฏิบัติกำร ประจำปี 2562 สำนักงำนเขตพืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต ๑
โครงกำร

ต.ค.

๒๕61
พ.ย. ธ.ค.

ม.ค. ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

๒๕62
พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ยุทธศำสตร์ ที่ 1 จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
1. โครงการประชุมมาตรการรักษาความปลอดภัยก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562
2. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2561
3 โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ฮ.ศ. 1439 ปีการศึกษา 2561
ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียนและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
4. โครงการแข่งขันกีฬา “สพฐ. เกมส์” ครั้งที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2561
5. โครงการสร้างความเข็มแข็งการจัดการศึกษาปฐมวัย
6. โครงการมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
7. โครงการนามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่ม
สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สู่การปฏิบัติ
8. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ศูนย์ภาษาอังกฤษ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์)
9. โครงการผลิตสื่อและนวัตกรรมภาษาอังกฤษ (ชมรมครูภาษาอังกฤษ)
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
10. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหารสถานศึกษา (แต่งตั้งใหม่)
11. โครงการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community ) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
สู่สถานศึกษา
12. โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา รางวัล “นวัตกรรม เพชรเสมา ยะลา เขต 1
ประจาปี 2562 ”
13. โครงการส่งเสริมผู้มีผลการาปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ สู่ OBEC ARAWDS ครั้งที่ 8
ยุทธศำสตร์ ที่ 4 ขยำยโอกำสเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำ และกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ
14 โครงการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา สยามบรมราชกุมารี
ยุทธศำสตร์ ที่ 5 จัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
15. โครงการสร้างจิตสานึกด้านการบริหารจัดการขยะ
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ก.ย.

ปฏิทินกำรบริหำรแผนปฏิบัติกำร ประจำปี 2562 สำนักงำนเขตพืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต ๑
๒๕61
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

โครงกำร

ม.ค. ก ก.พ.

๒๕62
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม
16 โครงกำรขับเคลื่อนนโยบำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติ ระดับเขตพืนที่และสถำนศึกษำ
16.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทา และกลั่นกรองโครงการเข้าแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
16.2 การประชุมจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565)
16.3 การประชุมติดตามประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี 2562 รายไตรมาส
16.4 การติดตามประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายสาคัญ ตามแผนการตรวจราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ 2562
16.5 การติดตามประเมินผล และรายงานผลการดเนินงานตามแผนบูรณาการ การพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนใต้ ประจาปีงบประมาณ 2562 (งบ สพก.จชต. /งบ ศปบ.จชต.)
16.6 การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาตามนโยบายและยุทธศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ 2562
17. โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรสู่องค์กรแห่งคุณภำพ ประจำปี 2562
17.1 การประชุมประจาเดือนและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
17.2 การประเมินสานักงานตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2561
17.3 การประชุมจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2562
17.4 การสร้างการรับรู้ และความเข้าใจ สพป.ยะลา 1 ปี 2562
17.4.1 การจัดทาสกุ๊ปกิจกรรมข่าว เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ “ สิ่งทีด่ ีที่สุด”
17.4.2 การจัดรายงานข่าวเผยแพร่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
17.5 การพัฒนา ปรับปรุงสานักงาน “น่าอยู่ น่าทางาน”
18. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เครือข่ายนิเทศแบบมีสว่ นร่วม
19. โครงการสร้างความเข้มแข็งและเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ที่รับการประเมินภายนอก รอบสี่ รุ่นแรก
20. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสถานศึกษา
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ก.ย.

ภำคผนวก
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คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
ที่ 402 / 25๖1
เรื่อง แต่งตัง้ คณะกรรมการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2561-2565) และ
จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
------------------------------------------------------ด้วยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดและ
ส่ งเสริ ม การจั ดการศึ กษาขั้น พื้ น ฐานที่มุ่ งเน้ น การเพิ่ ม โอกาสทางการศึ กษาพั ฒ นาคุณ ภาพและมาตรฐาน
การศึกษา และพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา จึงได้ดาเนิ นการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้น
พื้ น ฐาน (พ.ศ.25561 – 2565) เพื่ อ เป็ น กรอบทิ ศ ทางการพั ฒ นาการศึ ก ษาในสั งกั ด และการจั ด ท า
แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี งบประมาณ 2562 โดยให้ มี ค วามเชื่ อ มโยงสอดคล้ อ งกั บ แผนปฏิ บั ติ ก ารของ
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน แผนการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น และนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้น เพื่อให้การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2561–2565) และ
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถนาแผนสู่การปฏิบัติให้บรรลุ
เป้ าหมายและเป็ น ประโยชน์ ต่อราชการอย่างมีประสิ ทธิภ าพ จึงแต่งตั้ง คณะกรรมการทบทวนแผนพัฒ นา
การศึกษาขั้น พื้น ฐาน (พ.ศ.2561-2565) และจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2562 ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ประกอบด้วย
1. คณะกรรมกำรอำนวยกำร ประกอบด้วย
1.1 นายวิสุทธิ์ ชูมัง
ผอ.สพป.ยะลา เขต 1
ประธานกรรมการ
1.2 นายบุญส่ง แววทองคา
ผอ.โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
รองประธานกรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่แทน รอง ผอ.สพป.ยล.1
1.3 ผู้อานวยการกลุ่ม/ศูนย์/หน่วยทุกกลุ่ม
กรรมการ
1.4 นางพัชรียา ปรีดางกูร
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
กรรมการและเลขานุการ
1.5 นางอังคณา เด่นปรีชาวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1.6 นางสาวรอฮานี กาจิ
พนักงานราชการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ให้คาปรึกษา เสนอแนะ กากับ ดูแลและอานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตลอดจนแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ อันอาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้การดาเนินการจัดทาแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2561-2565) และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
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2. คณะกรรมกำรประเมินสถำนภำพสำนักงำนเขตพืนที่กำรศึกษำ ประกอบด้วย
2.1 นายวิสุทธิ์ ชูมัง
ผอ.สพป.ยะลา เขต 1
ประธานกรรมการ
2.2 นายบุญส่ง แววทองคา
ผอ.โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
รองประธานกรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่แทน รอง ผอ.สพป.ยล.1
2.3 ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา 13 ศูนย์
กรรมการ
2.4 คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ทุกคน
กรรมการ
2.5 ผู้อานวยการกลุ่ม/ศูนย์/หน่วยทุกกลุ่ม
กรรมการ
2.6 นางวรรณี เสือสิงห์
ผู้อานวยการโรงเรียนสามแยกบ้านเนียง
กรรมการ
2.7 นางไพศาล ว่องภาณุสกุล
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโกตาบารู
กรรมการ
2.8 นายพลวัฒน์ บุญช่วย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกรงปินัง
กรรมการ
2.9 นางศุภมาศ อาลี
นักวิชาการศึกษา ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
2.10 นางกุลธิดา จรัสเกื้อกูลพงศ์
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
2.11 นายมนัส ฤทธิโต
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
กรรมการ
2.12 นางวิลาวัลย์ ก้องศิริวงศ์
นักวิชาการพัสดุชานาญการพิเศษ
กรรมการ
2.13 นางพัชรียา ปรีดางกูร
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
กรรมการและเลขานุการ
2.14 นางอังคณา เด่นปรีชาวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2.15 นางสาวรอฮานี กาจิ
พนักงานราชการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ วิเคราะห์ สังเคราะห์ความสัมพันธ์ ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา ความสอดคล้อง
เชื่อมโยงกับนโยบายทางการศึกษาทุกนโยบาย ประเมินสถานภาพสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาด้วยเทคนิค
SWOT Analysis (สังเคราะห์ข้อมูล จุดเด่น จุดด้อย โอกาส อุปสรรค) เพื่อกาหนดกรอบทิศทางการบริหาร
จัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)
3. คณะกรรมกำรทบทวนปรับยกร่ำงแผนพัฒนำกำรศึกษำขันพืนฐำน (พ.ศ.2561-2565) ประกอบด้วย
3.1 นายวิสุทธิ์ ชูมัง
ผอ.สพป.ยะลา เขต 1
ประธานกรรมการ
3.2 นายบุญส่ง แววทองคา
ผอ.โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
รองประธานกรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่แทน รอง ผอ.สพป.ยล.1
3.3 นางวรรณี เสือสิงห์
รองประธานศูนย์เครือข่ายมิตรภาพ
กรรมการ
3.4 นายนิคเรศ ชุมประเวศ
รองประธานศูนย์เครือข่ายรามัน
กรรมการ
3.5 นางเพ็ญศรี ว่องภาณุสกุล
รองประธานศูนย์เครือข่ายกรงปินัง
กรรมการ
3.6 นายคุปตพะงศ์ หนูประสงค์
รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลยะลา
กรรมการ
3.7 นางสุรีย์ ทับทิมศรี
ครูโรงเรียนบ้านกือเม็ง
กรรมการ
3.8 นางวันเพ็ญ แซ่แต้
ผู้แทนคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
กรรมการ
3.9 นางสมบูรณ์รัตน์ สุวรรณราช
ผู้แทนคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
กรรมการ
3.10 นางพรรณี ปานทอง
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ กรรมการ
3.11 นางสาวอรวรรณ ปล้องไหม
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
3.12 นางซารินดา บินวาฮับ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
กรรมการ
3.13 นายอาฟฟาน เจ๊ะแต
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
กรรมการ
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3.14 นางปราณี อ่องหลี
3.15 นายอครัญญ บากา
3.16 นางสาวสุนันทา ยื่สนุ่
3.17 นายภาคภูมิ อินทรสกุล
3.18 นางพัชรียา ปรีดางกูร
3.19 นางอังคณา เด่นปรีชาวงศ์
3.20 นางสาวรอฮานี กาจิ

ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
กรรมการ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
กรรมการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ กรรมการ
พนักงานราชการ
กรรมการ
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
กรรมการและเลขานุการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พนักงานราชการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ จัดทาร่างแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2561-2565) วิเคราะห์นโยบาย
กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ จุดเน้นในการดาเนินงาน พร้อมทั้งพิจารณาตรวจสอบความเป็นไปได้ของงาน/โครงการ/
กิจกรรม/งบประมาณโครงการ รายปีงบประมาณ 2561 - 2565
4. คณะกรรมกำรจัดทำร่ำงแผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย
4.1 นายวิสุทธิ์ ชูมัง
ผอ.สพป.ยะลา เขต 1
ประธานกรรมการ
4.2 นายบุญส่ง แววทองคา
ผอ.โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
รองประธานกรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่แทน รอง ผอ.สพป.ยล.1
4.3 ผู้อานวยกลุ่มทุกกลุ่ม/ศูนย์/หน่วย
กรรมการ
4.4 คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ทุกคน
กรรมการ
4.5 ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา 13 ศูนย์
กรรมการ
4.6 น.ส.อรวรรณ ปล้องไหม
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
4.7 นางโซเฟีย คลานุรักษ์
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมกา
4.8 นายอครัญญ บากา
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
กรรมการ
4.9 นายอัฟฟาน เจะแต
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
กรรมการ
4.10 นายยะมะลูดิน นิยาแม
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
กรรมการ
4.11 นางปราณี อ่องหลี
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
กรรมการ
4.12 นางซารินดา บินวาฮับ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
กรรมการ
4.13 นางอุษณีย์ ยะโกะ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
กรรมการ
4.14 นางสาวจีรวรรณ ยืนยง
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
กรรมการ
4.15 นางนวภรณ์ ปัญญา
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
กรรมการ
4.16 นางกชกร แท่นรัตน์
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
กรรมการ
4.17 นางรัชณีย์ เกื้อเดช
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
กรรมการ
4.18 นางวัฒนา ทิพย์ภักดี
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
กรรมการ
4.19 นางศุภมาศ อาลี
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
กรรมการ
4.20 นางอุบลรัตน์ กิมาคม
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
กรรมการ
4.21 นางเพ็ญศรี พุฒยืน
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
กรรมการ
4.22 นางสาวกัลยา กูดู
พนักงานราชการ
กรรมการ
4.23 นางวัลลภา นัคราเรือง
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
กรรมการ
4.24 นางอรอนงค์ เมืองฝ้าย
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
กรรมการ
4.25 นางจันทรัช พรหมรูปสวย
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
กรรมการ
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4.26 นางกุลธิดา จรัสเกื้อกูลพงศ์
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
4.27 นางธนภร พิมเสนศรี
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
กรรมการ
4.28 นายนิกร แซ่ฟุ้ง
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
กรรมการ
4.29 นางวิลาวัณย์ ก้องศิริวงศ์
นักวิชาการพัสดุชานาญการพิเศษ
กรรมการ
4.30 น.ส.สุนันทา ยี่สุ่น
นักวิเคราะห์นโยบายฯชานาญการพิเศษ กรรมการ
4.31 นางสุกัญญา นาชัยเวียง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
กรรมการ
4.32 นางระวิวรรณ ธรรมสะโร
นักวิเคราะห์นโยบายฯชานาญการ
กรรมการ
4.33 นางขวัญสุดา เบ็ญมูอามัด
เจ้าพนักงานธุรการชานาญการ
กรรมการ
4.34 นางสาวการะตี พึงสยม
พนักงานราชการ
กรรมการ
4.35 นายภาคภูมิ อินทรสกุล
พนักงานราชการ
กรรมการ
4.36 นางพัชรียา ปรีดางกูร
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการ
4.37 นางอังคณา เด่นปรีชาวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายฯ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
4.38 นางสาวรอฮานี กาจิ
พนักงานราชการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ศึกษานโยบาย มาตรการ จุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ร่วมกับบุคลากรในกลุ่มงาน
จัดทาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เข้าแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
5. คณะกรรมกำรจัดทำรูปเล่มแผนพัฒนำกำรศึกษำขันพืนฐำน (พ.ศ. 2561-2565)
และแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย
5.1 นายบุญส่ง แววทองคา
ผอ.โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
ประธานกรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่แทน รอง ผอ.สพป.ยล.1
5.2 นางพัชรียา ปรีดางกูร
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
รองประธานกรรมการ
5.3 น.ส.สุนันทา ยี่สุ่น
นักวิเคราะห์นโยบายฯชานาญการพิเศษ กรรมการ
5.4 นางสุกัญญา นาชัยเวียง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
กรรมการ
5.5 นางระวิวรรณ ธรรมสะโร
นักวิเคราะห์นโยบายฯชานาญการ
กรรมการ
5.6 นางขวัญสุดา เบ็ญมูอามัด
เจ้าพนักงานธุรการชานาญการ
กรรมการ
5.7 นางสาวการะตี พึงสยม
พนักงานราชการ
กรรมการ
5.8 นายภาคภูมิ อินทรสกุล
พนักงานราชการ
กรรมการ
5.9 นางอังคณา เด่นปรีชาวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
กรรมการและเลขานุการ
5.10 นางสาวรอฮานี กาจิ
พนักงานราชการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ จัดพิมพ์ ตรวจทาน รวบรวมข้อมูลทางการศึกษา นโยบายที่เกี่ยวข้อง และรวบรวม
โครงการ/กิจกรรม ที่ผ่านการวิพากษ์ จัดลาดับความสาคัญจากคณะกรรมการจัดทาร่างแผนมา จัดทาเอกสาร
รูปเล่มแผนพัฒ นาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2561-2565) และเอกสารรูปเล่มแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 สู่การปฏิบัติต่อไป

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจาปีงบประมาณ 2562

๙๗

ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ รับผิดชอบ เพื่อให้การจัดทา
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2561-2565) และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อทางราชการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561

(นายวิสุทธิ์ ชูมัง)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ปฏิบัติราชการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1

-

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจาปีงบประมาณ 2562

๙๘

แผนกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ 2562
สำนักงำนเขตพืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต ๑
ที่

กิจกรรม

๑

เตรียมกำรก่อนจัดทำแผนปฏิบัติกำร
1.1 จัดทาแผน/ปฏิทินการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ 2562

2

ระยะเวลำ/
สถำนที่

เป้ำหมำย/
ผู้รับผิดชอบ

20 ต.ค.61

นางพัชรียา

๑.2 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ 2562

9 พ.ย.61

นางอังคณา

1.2 เสนอขออนุมัติโครงการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ 2562

13 พ.ย.61

นางพัชรียา

๑.4 รวบรวมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาที่
เกี่ยวข้องประกอบการจัดทาร่างแผนปฏิบัติการ

ต.ค.61

บุคลากร
กลุ่ม นผ.
ทุกคน

๑.5 จัดทาเครื่องมือ Workshop การจัดทาร่าง
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2562

ต.ค.-พ.ย.61

ประชุมวำงกรอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนนโยบำย
สู่แผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ 2562
๑) นาเสนอนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษา
๒) นาเสนอผลการดาเนินงานตามปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ ๒๕61
๓) กาหนดทิศทางการจัดการศึกษา ปี 2562
(วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์
จุดเน้น)
สอดคล้องกับนโยบายที่เกี่ยวข้อง
4) กาหนดตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายในแต่ละ
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
5) กาหนดกรอบวงเงินงบประมาณตามกลยุทธ์/
จุดเน้น
6) มอบภารกิจแต่ละกลุม่ แบ่งความรับผิดชอบ
ตามกลยุทธ์/จุดเน้น
พิจารณาจัดทาร่างโครงการ/กิจกรรมที่
ตอบสนองตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ เพื่อนาเสนอเข้า
แผนปฏิบัติการ

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
- แผน/ปฏิทินการจัดทาแผนปฏิบตั กิ าร
ประจาปีงบประมาณ 2562
- ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาปี
การศึกษา 2557 – 2561
- นโยบายรัฐบาล
- นโยบาย รมต.ศธ.
- นโยบาย สพฐ,
- จุดเน้น สพฐ.
- นโยบาย/จุดเน้น ผอ.สพป.ยล.1
- สรุปผลตามแผนปฏิบัติการ ปี 2561
- ข้อมูลผลการสอบ O-Net /NT/I-Net
- ปีการศึกษา 2560
- เครื่องมือในการจัดทาแผนปฏิบตั ิการ
Workshop

ระยะที่ 1
9-10พ.ย.
2561

- รอง ผอ.สพป.
- ผอ.กลุ่ม/ศูนย์/ ๑. นโยบาย รัฐบาล, นโยบาย รมต.ศธ,
หน่วย
นโยบาย รมช.ศธ. นโยบาย สพฐ,
- หน.งานทุก
นโยบาย ผอ.สพป.ยล.1
กลุ่ม
๒. ทิศทางการจัดการศึกษาของ สพฐ.
ห้องประชุม - ประธานศูนย์
และ สพป.ยล.1 ปีงบประมาณ
บุหงาตันหยง เครือข่ายฯ
2562 ( วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
เป้าประสงค์/ กลยุทธ์ /จุดเน้น )
บุคลากร
๓. เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด/
กลุ่ม นผ.
ค่าเป้าหมายสอดคล้อง ตอบสนอง
ทุกคน
ทิศทางการจัดการศึกษา
๔. สรุปผลการดาเนินงานตามแผน
ปีงบประมาณ 2561
๕. แบบนาเสนอโครงการ
- แบบย่อ (เพื่อพิจารณาเข้าแผน)
- แบบขออนุมัติ (เพื่อดาเนินการ)

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจาปีงบประมาณ 2562

๙๙

แผนกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ ๒๕62
สำนักงำนเขตพืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต ๑
ที่

กิจกรรม

3

ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดทำร่ำงแผนปฏิบัติกำร
วันที่ ๑ ( เต็มวัน)
๑) ทบทวนทิศทางการจัดการศึกษาปี 2561
๒) นาเสนอสรุปผลการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ ๒๕61
3) วิเคราะห์ SWOT
4) นาเสนอนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษา ปี 2562
4) นาเสนอ ร่างทิศทางการจัดการศึกษา ปี
2562
(วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์
จุดเน้น)
5) นาเสนอตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายแต่ละ
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
วันที่ 2 (เต็มวัน)
๑) พิจารณากาหนดกรอบวงเงินรายกลยุทธ์ตาม
ผลการวิเคราะห์ SWOT และผลการดาเนินงาน
ปี 2561
2) แบ่งกลุ่มคณะทางานรายกลยุทธ์ พิจารณา
กาหนดโครงการ/กิจกรรมหลักทีต่ อบสนอง
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย/จุดเน้น ปีงบประมาณ
๒๕62
วันที่ 3 (ครึ่งวันเช้า)
นาเสนอภาพรวมร่างแผนปฏิบตั ิการ
ปีงบประมาณ ๒๕62

4

แจ้ง รอง ผอ.สพป./ผอ.กลุ่ม ทุกกลุ่ม
- รับทราบร่างแผนปฏิบัติการ ปี 2562
- ปรับโครงการ/กิจกรรม เพื่อเข้าแผนปฏิบัติการ
ตามกรอบวงเงินงบประมาณทีไ่ ด้รบั จัดสรร
ปีงบประมาณ ๒๕62

ระยะเวลำ/
สถำนที่
ระยะที่ 2
21-23
พ.ย.2561
นอกสถานที่

25 พ.ย.61
สพป.ยล.1

เป้ำหมำย/
เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการจัด
ทาแผนปฏิบัติการ 1. นโยบาย รัฐบาล, นโยบาย รมต.ศธ,
ปี 2562
นโยบาย รมช.ศธ. นโยบาย สพฐ,
(คาสั่งที่......../
นโยบาย ผอ.สพป.ยล.1
2561)
2. ทิศทางการจัดการศึกษาของ สพฐ.
- รอง ผอ.สพป.
และ สพป.ยล.1 ปีงบประมาณ
- ผอ.กลุ่ม/ศูนย์ฯ
2561 ( วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
- หน.งานทุกกลุ่ม
เป้าประสงค์/ กลยุทธ์ /จุดเน้น )
- ประธานศูนย์
3. เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด/
เครือข่ายฯ
ค่าเป้าหมายสอดคล้อง ตอบสนอง
- ผู้แทน ก.ต.ป.น.
ทิศทางการจัดการศึกษา
4. สรุปผลการดาเนินงานตามแผน
กลุ่มนโยบาย
ปีงบประมาณ 2561
และแผน
5. ร่างโครงการ/กิจกรรมรายกลยุทธ์
เพื่อพิจารณาเข้าแผนปฏิบัติ

- รอง ผอ.สพป.
- ผอ.กลุ่ม/ศูนย์/
หน่วย
- หน.งานทุกกลุ่ม
- ประธานศูนย์
เครือข่ายฯ

- ร่างกรอบแผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ 2562
- กรอบวงเงินงบประมาณรายกลยุทธ์
- แบบงบหน้าสรุปโครงการ
- แบบนาเสนอโครงการเต็มรูปแบบ

บุคลากรกลุ่ม นผ.
ทุกคน

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจาปีงบประมาณ 2562

๑๐๐

แผนกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ ๒๕62
สำนักงำนเขตพืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต ๑
ที่

กิจกรรม

5

ประชุมคณะกรรมกำรกลั่นกรองโครงกำร
ร่ำงแผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2562

6

เสนอขอควำมเห็นชอบแผนปฏิบัติกำร
3 ธ.ค.2561
ประจำปีงบประมำณ 2562
๓.๑ จัดทาร่างแผนปฏิบัติการ ประจาปี
ห้องประชุม
งบประมาณ ๒๕62
ศธจ.ยะลา
๓.๒ เสนอขอความเห็นชอบ ผอ.สพป.ยล.๑
๓.๓ เสนอขอความเห็นชอบ กศจ.ยะลา

7

ระยะเวลำ/
สถำนที่
ระยะที่ 3
30 พ.ย.61
ห้องประชุม
บุหงาตันหยง

เป้ำหมำย/ผู้รับผิดชอบ

คณะกรรมการกลั่นกรอง - ร่างแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ
2562
ปี 2562
- กรอบวงเงินงบประมาณรายกลยุทธ์
- แบบงบหน้าสรุปโครงการ
- แบบนาเสนอโครงการเต็มรูปแบบ
คณะกรรมการ กศจ.
ยะลา
กลุ่มนโยบายและแผน

กำรนำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ
(หลังจากแผนได้รบั ความเห็นชอบ จาก
กศจ.ยะลา.)
๔.๑ สร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ที่เกีย่ วข้อง
ในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัตกิ าร

- รอง ผอ.สพป.
- ผอ.กลุ่ม/ศูนย์/หน่วย
.....ม.ค.2562 - หน.งานทุกกลุ่ม
- ประธานศูนย์เครือข่าย
ฯ
……ม.ค.
- ผู้รับผิดชอบโครงการ/
๔.๒ จัดทาแนวทางบริหารโครงการตามแผน
2562
กิจกรรมตามแผนฯ
๔.๓ จัดทาแผนกากับ ติดตามการ
ดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปี
งบประมาณ 2562

.......ม.ค.
2562

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง

บุคลากรกลุ่ม นผ.
ทุกคน

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจาปีงบประมาณ 2562

- ร่างแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ
2562
- กรอบวงเงินงบประมาณรายกลยุทธ์
- แบบงบหน้าสรุปโครงการ
- แบบนาเสนอโครงการเต็มรูปแบบ

- แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
2562
- แนวทางการบริหารโครงการตาม
แผนปฏิบัติการ
- มาตรการเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณ ปี 2562
- แผนการกากับ ติดตามการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ 2562
ผลสำเร็จ
ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจใน
การนาแผนไปสู่การปฏิบตั ิ และมี
แผนการควบคุม กากับ ติดตามการ
ดาเนินงานตามแผนที่ชัดเจน

๑๐๑

แบบเสนอรำยละเอียดโครงกำรเข้ำแผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ 2562
สำนักงำนเขตพืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 1
ชื่อโครงกำร …………………………………………………………………………………………………………………………………
กลุ่มงบประมำณ ………………………………………………………………………………………………………………………………….
สนองยุทธศำสตร์ ที่ ............................................................................................................................................
กลยุทธ์ ที่ ………………………………………………………………………………………………………………………......................
จุดเน้น ที่ ............................................................................................................................................................
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ กลุ่ม/ศูนย์เครือข่าย……………………………………………………………………………………….
ผู้รับผิดชอบ
1. ……………………………………………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………………………………………………
ลักษณะโครงกำร
…………………………………………………………………………………………………………………..
ระยะเวลำดำเนินกำร ……………………………………………………………………………………………………………………
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักกำรและเหตุผล
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. วัตถุประสงค์
2.1……………………………………………………………………………………………………………………………………….
2.2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. เป้ำหมำย
3.1 เชิงปริมำณ
3.1.1 ……………………………………………………………………………………………………………………
3.1.2…………………………………………………………………………………………………………………….
3.2 เชิงคุณภำพ
……………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. ตัวชีวัด/ผลผลิต/ผลลัพธ์ ควำมสำเร็จ
ตัวชีวัด
1. .......................................................................................................................
2. ………………………………………………………………………………………………………….
ผลผลิต (Output)
1. ……………………………………………………………………………………………………………
2. ........................................................................................................................
ผลลัพธ์ (Outcome)
1. ………………………………………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………………………………………….
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5. ระยะเวลำดำเนินกำร

วันที่........เดือน............พ.ศ........ ถึง วันที่......เดือน..........พ.ศ............

6. กิจกรรมและขันตอนกำรดำเนินกำร
กิจกรรมสำคัญ

ระยะเวลำดำเนินกำร

สถำนที่ดำเนินกำร

ผู้ปฏิบัติ

6.1
6.2
6.3

6.4
6.5

7. งบประมำณ
- เงินงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ
วงเงิน........................................บาท
- เงินนอกงบประมาณ จาก.........................................วงเงิน ........................................บาท
ดังมีรายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณดาเนินการ ดังนี้
ที่

กิจกรรม/รำยกำร

เงินงบประมำณ (ตำมแผนงำน)
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ
รวม

เงินนอก
งบประมำณ

รวม

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
รวมทังสิน

8. กำรประเมินผล
ตัวชีวัดควำมสำเร็จ

วิธีกำรประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

8.1
8.2
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9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
9.1 …………………………………………………………………………………………………………………….
9.2 …………………………………………………………………………………………………………………….
9.3 …………………………………………………………………………………………………………………….
10. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
ลงชื่อ…………………………………………..ผู้เสนอโครงการ
(......................................)
ตาแหน่ง..................................................
ลงชื่อ…………………………………………..ผู้ควบคุมโครงการ
(......................................)
ตาแหน่ง.ผู้อานวยการกลุ่ม/ประธานศูนย์เครือข่าย.....
ลงชื่อ…………………………………………..ผู้เห็นชอบโครงการ
(......................................)
ตาแหน่ง...รอง ผอ.สพป.ยล.1 .......
ลงชื่อ…………………………………………..ผู้อนุมัติโครงการ
(......................................)
ตาแหน่ง..ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
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รำยงำนผลกำรดำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม
ตำมแผนปฏิบัตกิ ำร
ประจำปีงบประมำณ 2562
โครงกำร..............................................................

ชื่อผู้รับผิดชอบ..............................................................
ตำแหน่ง........................................................................

กลุ่ม.....................................................................
สำนักงำนเขตพืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 1
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รำยงำนผลกำรดำเนินงำน
ตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปี และโครงกำรตำมยุทธศำสตร์ สพฐ.
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
สำนักงำนเขตพืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 1
1.ชื่อโครงกำร............................................................................................................................. .......................
2. สนอง
ยุทธศำสตร์............................................................................................................................
กลยุทธ์...................................................................................................................................
จุดเน้น..................................................................................................................................
3. วัตถุประสงค์ (จากโครงการ)
3.1 ...........................................................................................................................................................
3.2 ...........................................................................................................................................................
4. เป้ำหมำย (จากโครงการ)
4.1 ............................................................................................................................................................
4.2 ............................................................................................................................................................
5. แนวทำงกำรดำเนินงำน (ขั้นตอนการดาเนินงาน/สรุปรายงานผล)
5.1..............................................................................................................................................................
5.2.......................................................................................................................... .....................................
6. งบประมำณดำเนินกำร
6.1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก........................................................ จานวน..............................บาท
6.2 งบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมจาก................................................... จานวน..............................บาท
6.3 งบประมาณที่ สพป. เป็นผู้ดาเนินการ
จานวน..............................บาท
6.4 งบประมาณที่จัดสรรให้โรงเรียนดาเนินการ
จานวน..............................บาท
6.5 งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง
จานวน..............................บาท
6.6 งบประมาณคงเหลือ
จานวน..............................บาท
7. ผลกำรดำเนินงำน
7.1 จำแนกตำมกิจกรรม
ลำดับ
กิจกรรม
งบประมำณ
ผลกำรดำเนินงำน
ที่
ได้รับ
ใช้จ่ำยจริง คิดเป็น %
กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ .......
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7.2 ผลกำรดำเนินงำนที่เป็นผลควำมสำเร็จตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยโครงกำร
7.2.1 เชิงปริมำณ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
7.2.2 เชิงคุณภำพ
..............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... .....
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
7.3 ผลกำรปฏิบัติงำนที่เป็นเลิศ (Best Practice)
7.3.1 ชื่อผลงำน.............................................................................................................................
7.3.2 กิจกรรม/วิธีกำร/ขันตอนสำคัญ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ ......
ผลกำรดำเนินงำนระดับสถำนศึกษำที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำยของโครงกำร
7.4.1 เชิงปริมำณ ...................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
7.4.2 เชิงคุณภำพ ……………………………………………………………………………………………………….
................................................................................................................................ ..............................................
..............................................................................................................................................................................
8. สภำพปัญหำ/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
8.1 สภำพปัญหำ/อุปสรรค
1) .........................................................................................................................................................
2) ........................................................................................................................................................
3) ........................................................................................................................................................
8.2 ข้อเสนอแนะ/แนวทำงแก้ไข
1) .......................................................................................................................................................
2) .......................................................................................................................................................
3) .......................................................................................................................................
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9. กลุ่มผู้รับผิดชอบ................................................................................................................................
10. ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม............................................................................................................
11. เอกสำรประกอบรำยงำน
11.1 สาเนาโครงการ/แผนปฏิบัติงาน/ปฏิทินดาเนินงาน
11.2 สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน
11.3 ตารางกาหนดการจัดกิจกรรม/หลักสูตรการประชุม/อบรม/สัมมนา
11.4 รายชื่อกลุ่มเป้าหมายของกิจกรรม/โครงการ
11.5 อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ลงชื่อ..................................................ผู้รายงาน
(.................................................)
ตาแหน่ง...........................................................
ลงชื่อ.................................................ผอ.กลุ่ม
(................................................)
ตาแหน่ง...........................................................
ลงชื่อ.................................................รอง ผอ.สพป.
(.................................................)
ตาแหน่ง............................................................
ลงชื่อ....................................................ผอ.สพป.
(...............................................)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
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12. ภำพถ่ำยผลกำรดำเนินงำน
***** ให้บันทึกลงแผ่น CD หรือนำไฟล์รูปภำพไปมอบกับเจ้ำหน้ำที่

ภาพ 1

ภาพ 2

ภาพ 3

ภาพ 4

ภาพ 5

ภาพ 6
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คณะผู้จัดทำรูปเล่ม
ที่ปรึกษำ
1. นายวิสุทธิ์ ชูมัง
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
2. นายบุญส่ง แววทองคา ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา ปฏิบัติหน้าที่แทน
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1

คณะทางาน
1. นางพัชรียา ปรีดางกูร
2. นางสาวสุนันทา ยี่สุ่น
3. นางอังคณา เด่นปรีชาวงศ์
4. นางระวิวรรณ ธรรมสะโร
5. นางสุกัญญา นาชัยเวียง
6. นางขวัญสุดา เบ็ญมูฮัมมัด
7. นายภาคภูมิ อินทรสกุล
8. นางสาวการะตี พึ่งสยม
9. นางสาวรอฮานี กาจิ

ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ

ผู้รวบรวม/เรียบเรียง
1. นางอังคณา เด่นปรีชาวงศ์
2. นางสาวรอฮานี กาจิ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
พนักงานราชการ

ออกแบบรูปเล่ม/ปก
นางสาวรอฮานี กาจิ

พนักงานราชการ
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