บันทึกขอความ
สวนราชการ กลุมอํานวยการ สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
ที่ ศธ ๐๔๑๑๙/

วันที่ ๑๗ มิถนุ ายน ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานการประชุมประจําเดือนผูบริหารสถานศึกษา
-------------------------------------------------------------------------------เรียน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
ตามที่ สพป.ยล.๑ ไดจดั ประชุมประจําเดือนผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ หองประชุมรายา สพป.ยล.๑ นัน้
บัดนี้ ไดดําเนินการจัดทํารายงานการประชุมดังกลาวเรียบรอยแลว ดังรายละเอียดที่แนบมา
พรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเห็นควรมอบศูนย ITE ลงขาวประชาสัมพันธตอไป

(นางอรอนงค เมืองฝาย)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

รายงานการประชุมประจําเดือนผูบ ริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
ครั้งที่ ๒ ประจําป ๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมรายา สพป.ยะลา ๑
***************
ผูมาประชุม
๑. นายอาดุลย พรมแสง
๒. นายจีรยุทธ วิชญรักษ
3. นายเอกรัฐ สมจิต
๔. นางพรรณี ปานทอง
๕. นางพวงนิตย วิชญรักษ
๖. นางวรรณี ปูเ พ็ชร
๗. นางสุกันยา บํารุงหนูไหม
๘. นางพัชรียา ปรีดางกูร
๙. นางวรรณฤดี สัตยาทิตย
๑๐. นางอรเพ็ญ ทองชวย
๑๑. นายดลเหละ หมัดอะด้ํา
๑๒. นายประสิทธิ์ กาสอ

ผอ.สพป.ยล ๑
ประธาน
รอง ผอ.สพป.ยล.๑
รอง ผอ.สพป.ยล.๑
ผอ.กลุมนิเทศฯ
ผอ.กลุมบริหารงานบุคคล
ผอ.กลุมอํานวยการ
ผอ.กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
ผอ.กลุมนโยบายและแผน
ผอ.กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
ผอ.หนวยตรวจสอบภายใน
หัวหนาศูนย ITE
หัวหนาศูนยสงเสริมอิสลาม

ผูบริหารโรงเรียน

อําเภอเมืองยะลา
อําเภอรามัน
อําเภอกรงปนัง

จํานวน
จํานวน
จํานวน

ผูเขารวมประชุม

๑. นางอรอนงค เมืองฝาย
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
๒. นางกุลธิดา จรัสเกื้อกูลพงศ นักประชาสัมพันธชํานาญการ

๔๗ คน
๕3 คน
๙ คน

กอนวาระการประชุม
๑. การมอบโลเกียรติคุณ โรงเรียนที่มีผลการสอบ O-NET ปการศึกษา ๒๕๕๘ เฉลี่ยรวม
๕ กลุมสาระการเรียนรูสูงกวาระดับประเทศ จํานวน ๓ โรงเรียน ไดแก
๑) โรงเรียนอนุบาลยะลา (๖๔.๑๗)
๒) โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ (๔๙.๒๓)
๓) โรงเรียนบานปาโจ (๔๖.๓๐)

-๒๒. การมอบเกียรติบัตร โรงเรียนที่มีผลการสอบ O-NET ปการศึกษา ๒๕๕๘
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ลําดับที่ ๑ – ๑๐ จํานวน ๑๐ โรงเรียน
ลําดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลยะลา (๖๔.๑๗)
ลําดับที่ ๒ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ (๔๙.๒๓)
ลําดับที่ ๓ โรงเรียนบานปาโจ (๔๖.๓๐)
ลําดับที่ ๔ โรงเรียนบานนาเตย (๔๔.๕๘)
ลําดับที่ ๕ โรงเรียนบานตะโละ (๔๔.๔๘)
ลําดับที่ ๖ โรงเรียนบานเหนือ (๔๓.๙๓)
ลําดับที่ ๗ โรงเรียนบานแหลมทราย (๔๓.๔๐)
ลําดับที่ ๘ โรงเรียนบานพะปูเงาะ (๔๓.๑๑)
ลําดับที่ ๙ โรงเรียนบานบึงน้ําใส (๔๒.๗๔)
ลําดับที่ ๑๐ โรงเรียนสามแยกบานเนียง (๔๒.๗๐)
๓. การมอบเกียรติบัตร โรงเรียนที่มีผลการสอบ O-NET ปการศึกษา ๒๕๕๘
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ลําดับที่ ๑ – ๓ จํานวน ๓ โรงเรียน
ลําดับที่ ๑ โรงเรียนบานตะโละหะลอ (๓๕.๔๑)
ลําดับที่ ๒ โรงเรียนบานสะเอะ (๓๒.๙๖)
ลําดับที่ ๓ โรงเรียนบานทาสาป (๓๒.๗๒)
๔. การมอบเกียรติบัตร โรงเรียนที่มีผลการสอบ O-NET ปการศึกษา ๒๕๕๘
มีคาพัฒนาการสูงกวารอยละ ๕ (คาพัฒนาการเปนไปตาม MOU) จํานวน ๒๖ โรงเรียน ไดแก
๑) โรงเรียนบานเบอเสง (๙.๙๕)
๑๔) โรงเรียนบานนาเตย (๑๖.๗๗)
๒) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๔ (๕.๑๓)
๑๕) โรงเรียนบานบือดองพัฒนา (๕.๘๔)
๓) โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ (๖.๒๒)
๑๖) โรงเรียนบานจะรังตาดงฯ (๕.๗๓)
๔) โรงเรียนวัดชมพูสถิต (๕.๙๕)
๑๗) โรงเรียนวัดรังสิตาวาส (๖.๖๐)
๕) โรงเรียนศรีพัฒนาราม (๖.๘๑)
๑๘) โรงเรียนคีรีบรู ณวัฒนา (๗.๕๐)
๖) โรงเรียนบานจาหนัน (๑๒.๒๙)
๑๙) โรงเรียนบานอาเหอูโตะ (๘.๕๔)
๗) โรงเรียนบานยุโป (๑๐.๙๔)
๒๐) โรงเรียนบานปงตา (๖.๘๙)๒๓)
๘) โรงเรียนบานบุเกะคละ (๑๒.๒๐)
๒๑) โรงเรียนบานเจาะบือแม (๖.๓๖)
๙) โรงเรียนสามแยกบานเนียง (๕.๖๓)
๒๒) โรงเรียนบานธารแร (๗.๒๑)
๑๐) โรงเรียนบานปาโจ (๘.๐๗)
๒๓) โรงเรียนบานทุงคา (๗.๖๑)
๑๑) โรงเรียนบานบุรนิ ทร (๘.๘๓)
๒๔) โรงเรียนบานกาลอ (๕.๕๗)
๑๒) โรงเรียนวัดลําพะยา (๖.๙๖)
๒๕) โรงเรียนบานแหลมทราย (๕.๑๖)
๑๓) โรงเรียนบานกาดือแป (๖.๗๐)
๒๖) โรงเรียนบานพะปูเงาะ (๖.๙๐)
๒๗) โรงเรียนสามแยกบานเนียง

-๓๕. การมอบโลรางวัลใหกับนักเรียนที่มีผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอิสลาม
ศึกษา ( I-NET) อันดับที่ ๑ – ๓ ไดแก
ลําดับที่ ๑ โรงเรียนบานอาเหอูโตะ
ลําดับที่ ๒ โรงเรียนบานบันนังบูโย
ลําดับที่ ๓ โรงเรียนสันติวิทยา
๖. การมอบเกียรติบัตรใหกบั โรงเรียนที่มีผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ดานอิสลามศึกษา( I-NET) อันดับที่ ๔ – ๑๐ ไดแก
ลําดับที่ ๔ โรงเรียนบานตาสา
ลําดับที่ ๕ โรงเรียนบานมาแฮ
ลําดับที่ ๖ โรงเรียนบานโตะปาแกะ
ลําดับที่ ๗ โรงเรียนบานบาโด
ลําดับที่ ๘ โรงเรียนบานตาเซะ
ลําดับที่ ๙ โรงเรียนพัฒนาบาลอ
ลําดับที่ ๑๐ โรงเรียนบานนิบงพัฒนา
๗. การมอบเกียรติบัตรใหกบั นักเรียนที่มีผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ดานอิสลามศึกษา ( I-NET) ได ๑๐๐ คะแนนเต็ม ไดแก
๗.๑ สาระวิชาอัล-อัคลาก จํานวน ๓ คน ไดแก
๑) นางสาวอาตียา แวนะไล

โรงเรียนคุรุชนพัฒนา

๒) เด็กหญิงนูรซาฮีระห ไซซิง โรงเรียนบานบันนังบูโย
๓) เด็กหญิงนาซูฮา เยะสะ

โรงเรียนบานบุดี

๗.๒ สาระวิชาภาษาอาหรับ จํานวน ๕ คน ไดแก
๑) นางสาวซาลือมา สือแต โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
๒) นางสาวรุสนานี เปาะอีแต โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
๓) นางสาวอานีตา สือรี

โรงเรียนคุรุชนพัฒนา

๔) เด็กหญิงนูรไอนีย เจะเตะ โรงเรียนบานตาเซะ
๕) เด็กหญิงรูฟยา มะเอิง

โรงเรียนบานตาเซะ

นายอาดุลย พรมแสง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต ๑ ประธานการประชุม กลาวแสดงความยินดีกับโรงเรียนและนักเรียนที่มีผลการทดสอบ
ทางการศึกษา O-Net และ I- Net สูงขึ้น และ เปนไปตามเปาหมาย MOU ขอเปนกําลังใจใหโรงเรียน
ทุกโรงเรียน สําหรับโรงเรียนที่ยังไมไดรบั รางวัลในครั้งนี้ ขอใหพยายามสงเด็กนักเรียนเขารวมกิจกรรม
การประกวดความรู คุณธรรมวัฒนธรรม กีฬา หรืองานฝมือดานใดดานหนึง่

-๔และขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทีมีผลการสอบ O-Net เต็ม ๑๐๐ % ของ
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ จํานวน ๓๔ คน การติวเด็กนักเรียนถือเปนการ
ดําเนินการปลายทาง สวนการสอนในหองเรียนเปนการดําเนินการที่ตนทาง และขอเชิญ ผอ.โดมร
สุวารักษ มากลาวใหแนวคิดในการที่โรงเรียนบานเหนือ ไดพัฒนาผลการสอบ O-Net เพิ่มขึ้นทุกป
เปนเวลา ๓ ปมาแลว
ผอ.โดมร สุวารักษ คุณครูที่โรงเรียนรวมแรงรวมใจกันติวนักเรียน สําหรับวิชาภาษาอังกฤษ
ผูอํานวยการโรงเรียนเปนผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ คณะครูดูแลเอาใจใสนักเรียน
เปนอยางดีโดยเฉพาะวิชาวิชาพลศึกษา ทําใหนักเรียนไดออกกําลังกาย
เซลสมองเกิดการแบงตัวและพัฒนาสมองแบบ BBL
ประธาน
โรงเรียนตองศึกษา เรียนรู และทําแผนวิชาการ ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙
สพฐ. จัดอบรมคิดวิเคราะห นําเสนอแผนยกระดับการอานออกเขียนได
ยกระดับ O-Net เดิมกําหนดผูเขารวมประชุม จํานวน ๔๗ คน แตปรับลดเหลือ
๓๕ คน ขอใหทุกคนเขารวมประชุมดวยตนเอง จัดประชุมที่หาดใหญ
โดยภาพรวม O-Net สพป.ยะลา ๑ ไดคะแนน ๓.๓๑ ซึ่งเปนคาพัฒนาที่ปกติ
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ

ประธาน

๑.๑ แนะนําผูบริหารโรงเรียน
แนะนําผูบ ริหารโรงเรียนที่ยายมาใหม จํานวน ๑ ราย คือ นายธีรพงศ
สินธุประสงค จากโรงเรียนบุพนิมิต อ.แมลาน สพป.ปตตานี 2 มาดํารงตําแหนง
ผูอ ํานวยการโรงเรียนบานจําปูน
๑.๒ กําชับการอยูโรงเรียนของผูบริหาร
ดวยมีหนังสือรองเรียนวาผูบริหารสถานศึกษาไมอยูโรงเรียนซึ่งมีจํานวนมาก
จึงขอกําชับผูบริหารโรงเรียนทุกทานหากไมมรี าชการที่อนื่ ใหอยูปฏิบตั ิหนาที่ท่โี รงเรียน
สําหรับหนังสือรองเรียนของครูที่รองเรียนผูอํานวยการโรงเรียน และไมลงชื่อ
สพป.ยะลา ๑ จะสงคืนไปใหโรงเรียนนั้น ๆ ทราบ ซึ่งเรือ่ งนี้ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ ไดกําชับใหถือปฏิบัติอยางเครงครัด

-๕๑.๓ การพูดภาษาไทยในสถานศึกษา
จากการที่ไปตรวจเยี่ยมสถานศึกษา พบวานักเรียนชั้น ป.1 และ ป.๒ ไมพดู
ภาษาไทย เพราะคุณครูใชภาษาทองถิน่ กับนักเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีครูอสิ ลาม
๑๐๐ % ทําใหนกั เรียนไมเกิดทักษะ และความมั่นใจในการพูดภาษาไทย ดังนัน้ ขอให
ผูบริหารโรงเรียนไดกลับไปประชุมและทําความเขาใจกับครูในโรงเรียน โดยฝกให
นักเรียนพูดภาษาไทยใหชัดเจน สําหรับนักเรียนชัน้ อนุบาลอนุโลมใหใชการพูด ๒ ภาษา
๑.๔ เวลาเลิกเรียน
การไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด พบวามีหลายโรงเรียนที่เลิกเรียนกอน
เวลา ๑๕.๓๐ น. จึงขอกําชับใหทกุ โรงเรียนเลิกเรียนหลังเวลา ๑๕.๓๐ น. เปนตนไป
และขอใหแจงใหครูทกุ คนในโรงเรียนทราบดวย
๑.๕ การรับ-สงนักเรียน
ตอนเชาจะมีคุณครูเวรมารับนักเรียนหนาโรงเรียน และคุมนักเรียนเขาแถว
ผอ.สพป.ยะลา ๑ เห็นวาคุณครูทุกคนควรไปรวมรับนักเรียนหนาโรงเรียนในตอนเชา
ดวย และสงนักเรียนกลับบานในตอนเย็น ใหหมดกอนทีค่ ุณครูจะกลับบาน
๑.๖ การแตงตั้งกรรมการสถานศึกษา
การสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษา ควรเปนผูทมี่ ีสวนรวมในการชวยเหลือ
โรงเรียน กรณีที่บุคคลเปนคณะกรรมการจนครบวาระไมสามารถเปนไดอีกในรอบนี้
หากประสงคจะชวยงานของโรงเรียน ควรจะแตงตั้งเปนที่ปรึกษาของโรงเรียนแทน
๑.๗ การศึกษาดูงานจังหวัดระนอง
จากการสํารวจความตองการที่จะไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ จังหวัดระนอง
มีผูแจงความประสงคจะเขารวม ๔๐ % คาดวาจะไปประมาณเดือนตุลาคม เนื่องจาก
ในชวงนี้เปนชวงเวลาปดเกาะ ในชวงนี้ สพป.ยะลา ๑ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรฯ
ไปศึกษาดูงาน ณ เขื่อนเชี่ยวหลาน จ.สุราษฎรธานี เปาหมาย ๘๐ คน
๑.๘ โครงสรางกระทรวงศึกษาธิการ
ศึกษาธิการจังหวัดยะลา ตั้งอยูที่ สพป.ยะลา ๑ ขณะนี้มคี ณะกรรมการชุดใหมคือ
(กศจ) ทําหนาที่แทน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นทีก่ ารศึกษา และคณะกรรมการเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
เดิม ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล โดยมีผูวา ราชการจังหวัดเปนประธาน
และหัวหนาหนวยงานอื่น ๆ เปนคณะกรรมการ ในการประชุมแตละครัง้ จะมีเอกสาร
ที่ประกอบการประชุมเปนจํานวนมาก เพราะตองรวมหลายหนวยงานเขาดวยกัน

-๖ผูช ว ยเลขาธิการ จะทําหนาที่หนักมากในการรวบรวมเอกสาร จัดทําระเบียบวาระการ
ประชุม และตองจัดสงกอนการประชุมลวงหนา ๑ สัปดาห ซึ่ง กศจ. ไดแตงตัง้
อนุกรรมการ จํานวน ๓ คณะๆละ ๙ ทาน ประกอบดวย
๑. อนุกรรมการดานวินัย
๒. อนุกรรมการดานวิทยฐานะ ความดีความชอบ
๓. อนุกรรมการดานการบรรจุและแตงตั้งโยกยาย
คาดวาอีกประมาณ ๑ ป หรือ ๑.๕ ป จะมีคณะกรรมการของปฐมวัยจังหวัด ,
ประถมศึกษาจังหวัด และมัธยมศึกษาจังหวัด สวนของโรงเรียนเหมือนเดิม
สําหรับรายละเอียดทีแ่ นชัดตองคอยรัฐธรรมนูญใหม
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ หองประชุมรายา สพป.ยะลา ๑
(WWW.yala.1.go.th)

ที่ประชุม

รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
-ไมม-ี

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องแจงเพื่อทราบ

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
นางสุกันยา บํารุงหนูไหม ๔.๑ แจงผลการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา ที่ไดรับการคัดเลือก
ใหไดรบั รางวัลพระราชทาน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ จังหวัดยะลา
ประเภทนักเรียน
๑. นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา
ขนาดใหญ เด็กหญิงกัญญาณัฐ ยอดทอง
โรงเรียนอนุบาลยะลา
๒. นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ขนาดเล็ก เด็กชายสยามรัฐ แววเพ็ชร
โรงเรียนบานดานสันติราษฎร
๓. นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดเล็ก นายวสันต สรอยระยับ โรงเรียนเทศบาล ๒ (บานมลายูบางกอก)

-๗๔. นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ขนาดกลาง นางสาวมนัสชนก เชื้อสงา วิทยาลัยเทคนิคยะลา
๕. นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ขนาดกลาง นายวิชัย ปานแกว
วิทยาลัยเทคนิคยะลา
๖. นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา
ขนาดกลาง นางสาวรูกอยะ เซ็งมาดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ประเภทสถานศึกษา
๑. สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาวิชาชีพ
ภาคใต วิทยาลัยสารพัดชางยะลา
4.2 การสงเสริมโอกาสทางการศึกษาใหนักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษฯ
(ทุนภูมิทายาท)
ดวยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน สงเสริมโอกาสทางการศึกษา
ใหนักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต ที่มีความประพฤติ เรียนดี มีความสามารถพิเศษ
ฐานะครอบครัวยากจน หรือไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ไดเขาเรียนใน
โรงเรียนของรัฐ โดยสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ไดรับจัดสรร ดังนี้
๑. กลุมที่ ๑ (ทุนไมตอเนื่อง) ชัน้ อนุบาล – มัธยมศึกษาปที่ ๓ ไดรับจัดสรร ๑๖๖ ทุนๆละ ๒,๐๐๐ บาท
๒. กลุมที่ ๒ (ทุนแบบตอเนื่อง) ชัน้ อนุบาล ๑ – ชั้นอนุบาล ๒ ไดรับจัดสรร ๒๒๒ ทุนๆละ ๑,๐๐๐ บาท
๓. กลุมที่ ๒ (ทุนแบบตอเนื่อง) ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ – ๖ ไดรับจัดสรร ๒๔๗ ทุน ๆทุนละ ๒,๐๐๐ บาท
๔. กลุมที่ ๒ (ทุนแบบตอเนื่อง) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ – ๓ ไดรับจัดสรร ๔๑ ทุน ๆทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา ไดมีหนังสือแจงประธานศูนยเครือขายและ
ผูอ ํานวยการโรงเรียนทุกโรงเรียบรอยแลว ตามหนังสือที่ ศธ ๐๔๑๑๙/๑๘๐๖ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙
และ หนังสือที่ ศธ ๐๔๑๑๙/ว ๑๙๑๐ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จึงใหโรงเรียนดําเนินการจัดสงตามเวลาที่
กําหนดดวย
ที่ประชุม
สอบถามวากรณีทุนตอเนื่องชั้น ป.1 – ป.6 จะพิจารณาคัดเลือกนักเรียน จากชั้นอื่น
ไดหรือไม เชน ชั้น ป.2 หรือ ป.4 และการเปดบัญชีธนาคารของเด็กจะเปดที่
ธนาคารอื่นไดหรือไมนอกเหนือจากธนาคารกรุงไทย
ประธาน
๑. กรณีที่ใหพิจารณาคัดเลือกทุนใหม ใหคัดเลือกจากนักเรียนชั้น ป. ๑ หรือจากชั้น
อนุบาล ๑ หรือกรณีทนี่ ักเรียนไดรับทุนตอเนื่องแลวออกกลางคัน ใหพิจารณาจาก
นักเรียนชั้นนั้น ๆ เชนกรณีนักเรียนชั้น ป.๓ ไดรับทุนตอเนื่องแตออกกลางคัน ก็ให
พิจารณาจากนักเรียนชั้น ป.๓ แทน

-๘๒. การเปดบัญชีธนาคารของนักเรียนที่ไดรับทุนภูมทิ ายาท เหตุทตี่ องเปดที่ธนาคาร
กรุงไทย เนื่องจากธนาคารมีโปรแกรมที่สามารถโอนเงินไดทันทีทสี่ งขอมูล ซึ่งสะดวก
และรวดเร็ว หากเปนธนาคารอืน่ เมื่อ สพป.ยะลา ๑ โอนเงินจะตองมีการเรียกเก็บ
คาธรรมเนียม
ที่ประชุม

รับทราบ
๔.๓ โครงการกีฬาสีระหวางโรงเรียนของ ศอ.บต.
ดวยศูนยอํานวยการบริการจังหวัดชายแดนภาคใต จัดโครงการกีฬาสีระหวาง

โรงเรียนขยายโอกาส ในระดับอําเภอ โดยมอบหมายใหสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลาเปนเจาภาพ
จัดแขงขันประเภทกีฬาพื้นบาน
๔.๔ ครอบครัวคุณธรรม
เปนโครงการของโรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนทีบ่ งชีว้ าเปนครอบครัวคุณธรรม
ตองมี ๓ ตัวบงชี้ ดังนี้
๑. โรงเรียนปลอดยาเสพติด
๒. มีจติ อาสา
๓. ไมสรางปญหาตอสังคม
* ครอบครัวมุสลิม ครอบครัวที่ผานการคัดเลือกจะไดรบั ปาย “ครอบครัวฟาตีลสิ ” ปดประกาศไวทหี่ นาบาน
* ครอบครัวไทยพุทธ ครอบครัวที่ผา นการคัดเลือกจะไดรับปาย “ญาติธรรม” ปดประกาศไวที่หนาบาน
๔.๕ งานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต สูป ระชาคมอาเซียน
งานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนใต สูประชาคมอาเซียนอาเซียน กําหนดจัดขึ้น
ณ คายลูกเสือชั่วคราว อุทยานแหงชาติอาวมะนาว อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส สพป.ยะลา ๑ ไดรับ
มอบหมายเรื่องการจัดกิจกรรมทางน้ํา มีลูกเสือเขารวม ๓,๐๐๐ คน คําขวัญ “ลูกเสือรวมพลังทําความดี
สามัคคี เทิดทูนสถาบัน เชื่อมสัมพันธสูอาเซียน”
นางศุภมาศ อาลี ๔.๖ การสรรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามที่สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ขอใหโรงเรียนที่
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานจะพนจากตําแหนงตามวาระ ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จํานวน
๘๓ โรง ดําเนินการสรรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานชุดใหม ใหไดจํานวนกรรมการที่มี
คุณสมบัตติ ามที่กฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธกี ารสรรหา การเลือก ประธาน
กรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพืน้ ฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ กําหนด โดยใหเสนอรายชื่อผูไดรับการสรรหาและไดรับเลือกเปนคณะกรรมการ

-๙สถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานชุดใหม มายัง กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เพื่อ
พิจารณาแตงตั้งเปนประธานกรรมการและกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานของโรงเรียนตอไป นั้น
บัดนี้ ไดตรวจสอบการดําเนินการของโรงเรียนจํานวน ๘๓ โรงแลว ผลดังนี้
๑. โรงเรียนที่เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพืน้ ฐาน ซึ่งเปนไปตามกฎกระทรวงฯ ขอ ๗ (ประธานกรรมการและกรรมการตามขอ ๒(๒) (๓) (๔) (๕) (๖)
(๗) และ(๘) มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับแตงตั้งใหมอกี ได แตจะดํารงตําแหนงเกินสอง
วาระติดตอกันมิได) จํานวน ๑๕ โรงเรียน ไดแก โรงเรียนบานกรงปนัง บานแบหอ บานสะเอะ บานกะตูปะ
บานบันนังลูวา บานบันนังบูโย บานยะลา สามแยกบานเนียงฯ บานกาดือแป บานกือแล บานจะกวะ
บานนาเตย บานบือมัง บือดองพัฒนา และวัดรังสิตาวาส สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ จะพิจารณาแตงตั้ง
คําสั่งและแจงใหโรงเรียนทราบตอไป (ขอมูล ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙)และจนถึงวันนี้มีเพิ่มอีก ๔ โรง
๒. โรงเรียนที่อยูระหวางดําเนินการสรรหาและเลือกคณะกรรมการฯ เพื่อให
เปนไปตามกฎกระทรวงฯ ขอใหเรงดําเนินการพรอมตรวจสอบความถูกตองครบถวนและเสนอรายชื่อพรอมขอมูล
ของผูไดรับการสรรหาและไดรับเลือกเปนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานชุดใหม (ตามแบบทีก่ ําหนด)
มายัง กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ภายในวันที่
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เพื่อพิจารณาออกคําสั่งแตงตั้งตอไป (รายละเอียดแจงใหโรงเรียนที่เกีย่ วของทราบ
แลว ตามหนังสือที่ ศธ ๐๔๑๑๙/ว๖๘๗ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ หนังสือที่ ศธ ๐๔๑๑๙๑/ว๑๒๒๖
ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ และหนังสือที่ ศธ ๐๔๑๑๙/๑๘๙๘ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙)
ยังไมหมดวาระอีก ๒๘ โรงเรียน ซึ่งจะครบในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ (อ.เมือง 13 โรง/อ.รามัน ๕ โรง/
อ.กรงปนัง ๑๐ โรง)
๔.๗ การประกวดกิจกรรมสัมพันธชุมชนดีเดน(ระดับ จชต.) ประจําป ๒๕๕
สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ ไดจดั ประชุมเพื่อ
กําหนดแนวทางการดําเนินงานการประกวดโรงเรียนที่จดั กิจกรรมสัมพันธชุมชนดีเดน (ระดับ จชต.) ประจําป
๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยมีสาระสําคัญในการประชุมสรุปไดดงั นี้
๑. สพป.นราธิวาส เขต ๑ ไดรับมอบหมายใหเปนเจาภาพโครงการประกวด
โรงเรียนที่จดั กิจกรรมสัมพันธชุมชนดีเดน (ระดับ จชต.) ประจําป ๒๕๕๙
๒. รางวัลในการประกวด ระดับ จชต.
- รางวัลชนะเลิศ

ไดรับโลพรอมเงินรางวัล จํานวน ๔๐,๐๐๐ บาท

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ไดรับโลพรอมเงินรางวัล จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ไดรับโลพรอมเงินรางวัล จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท

-๑๐- รางวัลชมเชย (ตัวแทนเขตที่ไมไดรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และ ๒ ทุกเขต)
ไดรบั โลพรอมเงินรางวัล จํานวน ๗,๐๐๐ บาท
๓. รูปแบบการประเมินและกําหนดการดําเนินงาน
คณะกรรมการทีไ่ ดรบั การแตงตัง้ จะมาประเมินการดําเนินงาน ณ โรงเรียนซึ่ง
เขาประกวดระดับ จชต. โดยพิจารณาจากการนําเสนอผลงานและพิจารณาสภาพจริงของการดําเนินงาน
(ไมใชรูปแบบการประเมินโดยการจัดนิทรรศการพรอมกันทุกเขตพื้นทีก่ ารศึกษาเชนที่ผานมา) และกําหนด
ดําเนินการประเมินฯ ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ (เริ่มประเมินระดับ จชต. ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙)
วิธกี ารนําเสนอผลงานของโรงเรียน
- VTR ไมเกิน ๑๕ นาที
- เอกสาร
- นําเสนอขอมูลตามประเด็นการประเมินโดยบุคคล
- สัมภาษณผเู กี่ยวของ
๔. หลักเกณฑการประเมิน
ทีป่ ระชุมเห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําเกณฑการประเมินให
สอดคลองกับรูปแบบการประเมินและวัตถุประสงคของโครงการ โดยจะดําเนินการในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ (ใน
เบื้องตนโรงเรียนสามารถเตรียมการเพื่อเขารับการประเมิน ตามกรอบการประเมินคัดเลือกฯ ป ๒๕๕๗)
๕. การสงตัวแทนของเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเขาประกวด ระดับ จชต.
กําหนดสงรายชื่อโรงเรียนที่เปนตัวแทนเขตพื้นทีก่ ารศึกษา ภายในวันที่ ๒๕
กรกฎาคม ๒๕๕๙ (หากพนกําหนด ถือวาไมมีตวั แทนของเขตพืน้ ที่การศึกษานัน้ ๆ)
ที่ประชุม

รับทราบ

กลุมบริหารงานบุคคล
นางพวงนิตย วิชญรักษ ๔.๘ การอนุญาตไปราชการ
การขออนุญาตไปราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อเสนอตอ ผอ.สพป.ยะลา เขต 1 ใหแนบหลักฐานดังนี้
1. รายละเอียดการไปราชการ (ผูใด ทําอะไร ที่ไหน เมื่อใด)
2. กรณีขออนุญาตเปนหมูคณะ ใหแนบบัญชีรายชื่อผูขออนุญาตไปราชการ
3. กรณีเปนโครงการ ใหแนบสําเนาโครงการดวย (โครงการอนุมตั ิแลว)
๔. เสนอ สพป.ยะลา เขต 1 ลวงหนาอยางนอย 3 วัน

-๑๑ ๔.๙ การสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนครูผูชวย ครั้งที่ 1
ป 2559
สพฐ.แจงวาเนื่องจากขณะนี้อยูร ะหวางการพิจารณาหารือเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ
ในการสอบแขงขัน เพื่อใหดําเนินการสอบแขงขันเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ และเปนไปในแนวทาง
เดียวกัน สพฐ ใหชะลอการสอบแขงขันครูผูชวย ครั้งที่ 1 ป 2559 ไวกอน โดยใหรายงานขอมูลตําแหนงวางไป
สพฐ. สําหรับ สพป.ยะลา ๑ เปดรับสมัคร ๕ สาระหลัก ยกเวนวิชาเอกคอมพิวเตอร
การเปดสอบแขงขันเปนการสอบในภาพรวม กศจ.ยะลา โดยกําหนดดําเนินการ
ดังนี้
- รับสมัคร ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙
- สอบ วันที่ ๒๗ – ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙
- บรรจุ ประมาณเดือนกันยายน ๒๕๕๙
๔.๑๐ แนวทางการบริหารอัตรากําลัง
สพฐ. ให สพป. ชะลอการจางอัตราจางของตําแหนงลูกจางประจํา , พนักงาน
ราชการ , ครูสอนศาสนาอิสลาม , วิทยากรอิสลามศึกษา , พนักงานจางเหมาบริการ , ครูอัตราจางหรือลูกจาง
ชั่วคราวจากเงินประมาณ หรือ เงินรายไดของสถานศึกษาทุกตําแหนงที่วางลงจากกรณีผูครองตําแหนงเดิม
ไดรับการบรรจุ และแตงตั้งเขารับราชการเปนครูผูชวย กรณีที่มคี วามจําเปนหรือมีเหตุพิเศษ ครัง้ ที่ 1 ป 2559
จนกวาจะแจงใหทราบและดําเนินการตอไป
สําหรับขอมูล ๑๐ มิถุนายน ขอใหรายงานภายในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙
ใชหลักเกณฑเดิม
๔.๑๑ การจัดทําผลงานทางวิชาการ ว.๑๓
ขณะนี้มผี ทู ําผลงานทางวิชาการ ว.๑๓ รวมทาน ผอ.สพป.ยะลา ๑
จํานวน ๘ คน ทุกคนตองเตรียมพัฒนางานภายใน ๓ เดือน และเตรียมรับการประเมินตอไป
๔.๑๒ การยายขาราชการครู
การยายของขาราชการครูไดพิจารณายายเรียบรอยแลว กรณีที่โรงเรียนใด
รับยายขาราชการครู หรือมีขาราชการครูยายออก ขอใหรายงานการรับ – สงตัวครูมายัง สพป.ยะลา ๑ ดวย
ทุกเรื่องที่เกี่ยวของกับการบริหารงานบุคคลจะตองผานอนุกรรมการทั้ง ๓ ชุด
กอนเสนอคณะกรรมการ กศจ. ซึ่งอาจจะทําใหงานลาชางบางเพราะตองผานหลายขั้นตอน
ผอ.พลวัฒน บุญชวย
ประธาน

แนวทางการบริหารจัดการครูชวยราชการ
๑. กรณีที่โรงเรียนสงเรื่องมาตองผานความเห็นของ ผอ.ร.ร. กอน เวนเหตุสดุ วิสัย
จะนําเขาคณะกรรมการกลั่นกรอง และให กศจ.พิจารณาอนุมัติ ตอไป

-๑๒๒. เกณฑการยายของแตละเขตไมเหมือนกัน ตอไปอนุกรรมการจะจัดทําหลักเกณฑ
ใหมใหเหมือนกันทั้ง ๓ เขต
๓. เรื่องที่เปนสิทธิประโยชนและขวัญกําลังใจครู ขอใหรบี ดําเนินการ
๔. กรณีตําแหนงนักการภารโรงไดถูกยุบลงเมื่อเกษียณนั้น สพฐ.ไมคนื ตําแหนงให
๕. ตําแหนงครูที่ยายไปจะไดคืนประมาณเดือนตุลาคม ๒๕๕๙
ที่ประชุม

รับทราบ

กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
นางพรรณี ปานทอง ๔.๑๓ รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (O-Net)
ปการศึกษา ๒๕๕๘
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา ๒๕๕๘
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
๑. ผลการสอบ O-NET ปการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
ระดับชั้น
ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๖
๒๕๕๘
๒๕๕๗
คาพัฒนา
ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ ๓
๒๕๕๘
๒๕๕๗

กลุมสาระการเรียนรู

เฉลี่ย

ภาษาไทย

สังคมฯ

อังกฤษ

คณิต

วิทย

๔๓.๒๗
(๔๙.๓๓ )
๓๗.๓๒
(๔๔.๘๘)

๔๐.๙๖
(๔๙.๑๘)
๓๙.๗๓
(๕๐.๖๗)

๓๔.๘๔
(๔๐.๓๑ )
๓๒.๑๑
(๓๖.๐๒)

๕.๙๕

๑.๒๓

๒.๗๓

๕.๐๐

๑.๖๐

๓.๓๑

๓๕.๕๐
(๔๒.๖๔ )
๓๐.๑๑
(๓๕.๒๐)

๓๖.๗๘
(๔๖.๒๔ )
๔๓.๓๔
(๔๖.๗๙)

๒๙.๖๙
(๓๐.๖๒)
๒๗.๖๒
(๒๗.๔๖)

๒๕.๐๘
(๓๒.๔๐)
๒๙.๒๕
(๒๙.๖๕)

๓๐.๒๙
(๓๗.๖๓)
๓๔.๗๐
(๓๘.๖๒)

๓๑.๔๗
(๓๗.๙๑)
๓๓.๐๐
(๓๕.๕๔)

-๔.๔๑

-๑.๕๔

๓๕.๘๓
๓๖.๕๓
๓๘.๒๙
(๔๓.๔๗ ) (๔๒.๕๙ ) (๔๔.๙๘ )
๓๐.๘๓
๓๔.๙๓
๓๔.๙๘
(๓๘.๐๖) (๔๒.๑๓) (๔๒.๓๕)

คาพัฒนา
๕.๓๙
-๖.๕๖
๒.๐๗
-๔.๑๗
หมายเหตุ : คะแนนในวงเล็บหมายถึงคะแนนเฉลี่ยรอยละระดับประเทศ

จากผลการสอบ O-NET ปการศึกษา ๒๕๕๘ พบวาระดับประถมศึกษาปที่ ๖ คะแนนโดยเฉลี่ยรวม ๕
กลุมสาระการเรียนรู เทากับ ๓๘.๒๙ มีคาพัฒนาการเทากับ ๓.๓๑ เมื่อพิจารณารายกลุมสาระพบวา คะแนน
เฉลี่ยเพิ่มขึน้ จากปการศึกษา ๒๕๕๗ ทุกกลุมสาระการเรียนรู สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ พบวาคะแนนโดย
เฉลี่ยรวม ๕ กลุมสาระการเรียนรูเทากับ ๓๑.๔๗ ลดลงจากปการศึกษา ๒๕๕๗ ๑.๕๔ เพื่อพิจารณารายกลุม

-๑๓สาระการเรียนรูพบวา กลุมสาระการเรียนรูที่มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปการศึกษา ๒๕๕๗ คือ กลุมสาระการ
เรียนรู ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สําหรับกลุมสาระการเรียนรูที่มีคะแนนลดลงคือ กลุมสาระการเรียนรู สังคม
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
๑. โรงเรียนที่มีผลการสอบ O-NET เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ๓ ป (ปการศึกษา
๒๕๕๖ – ๒๕๕๘) มอบเกียรติบตั ร ระดับประถมศึกษา จํานวน ๖๒ โรงเรียน ระดับมัธยมศึกษา จํานวน ๒
โรงเรียน รวม ๖๔ โรงเรียน
๒. โรงเรียนที่มีผลการสอบ O-NET ปการศึกษา ๒๕๕๘ สูงกวาระดับประเทศ
รายกลุมสาระการเรียนรู มอบเกียรติบัตร รวมทั้งสิ้น ๔๓ โรงเรียน และจะมอบใหครูผูสอนดวย
ชัน้ ประถมศึกษาปท่ี ๖
๑) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย จํานวน ๑๐ โรงเรียน
๒) กลุมสาระการเรียนรูส ังคมฯ
จํานวน ๖ โรงเรียน
๓) กลุมสาระการเรียนรูภาษาภาษาอังกฤษ จํานวน ๓ โรงเรียน
๔) กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร จํานวน ๙ โรงเรียน
๕) กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร จํานวน ๑๐ โรงเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
๑) กลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ
จํานวน ๕ โรงเรียน
๓. ครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ และชัน้ มัธยมศึกษาปที่ ๓ ของโรงเรียนที่มี
ผลการสอบ O-NET ปการศึกษา ๒๕๕๘ รายกลุมสาระการเรียนรูสงู กวาระดับประเทศ จะมีเกียรติบตั รให
๔. ระดับนักเรียน
๔.๑ นักเรียนที่มผี ลการสอบ O-NET คะเต็ม ๑๐๐ คะแนน จํานวน ๓๓ คน
ซึ่งรับเกียรติบัตรจากรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการแลว
๔.๒ นักเรียนที่มีผลการสอบ O-NET ปการศึกษา ๒๕๕๘ เฉลี่ยรวม ๕ กลุม
สาระการเรียนรู สูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ จํานวน ๘๑๕ คน
๔.๑๔ ผลการสอบ NT
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน (NT)
ชัน้ ประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2558

-๑๔ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ปการศึกษา
2557
2558
กาวหนา

ดานภาษา
43.63
37.51
(46.64)
-6.12

ดานคํานวณ
36.49
36.65
(40.71)
+0.16

ดานเหตุผล
41.51
39.35
(48.56)
-2.16

เฉลี่ย
40.54
37.83
(45.30)
-2.71

หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง คะแนนเฉลี่ยรอยละระดับประเทศ สพป.ยล.1 มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ
ต่ํากวาระดับประเทศทุกดาน โดยภาพรวมอยูใ นระดับพอใช
-ฝากผูอํานวยการโรงเรียน ทบทวนวานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ มีจุดบกพรองที่สวนไหน
เพราะจากการดูคําตอบของนักเรียนจํานวน ๒๒ คน เขียนคําตอบไมไดเลย ครูตองดูหลักสูตรดวย
๔.๑๕ ผลการประเมินอาน-เขียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ขอสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558
ความสามารถ

จํานวน คะแนน คะแนน
รอยละของจํานวนนักเรียน
นักเรียน เต็ม
เฉลี่ย ปรับปรุง พอใช
ดี
ดีมาก
100 63.58 10.12 19.94 27.34 42.60
รวมอานออกเขียนได 2568
2568
40
25.01 14.41 19.04 22.55 44.00
การอานออกเสียง
2568
30
20.26 4.44 17.45 36.06 42.06
การอานรูเรื่อง
2568
30
18.31 16.39 14.45 28.97 40.19
การเขียน
- ขอใหผูอํานวยการโรงเรียนดูเด็กนักเรียนดวย ปทแี่ ลวทํากันอยางจริงจัง
กลุมนิเทศมีเครื่องมือในการทดสอบ และจะเริ่มประเมินครั้งที่ ๑ ในเดือนมิถุนายน โดยจะประเมินภาคเรียน
ละ ๒ ครั้ง สําหรับปนี้จะเปนชัน้ ป.๒ อานคลองเขียนคลอง ป.๑ อานออกเขียนได

-๑๕๔.๑๖ โครงการโรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนประชารัฐ ในสังกัด สพป.ยะลา ๑ จํานวน ๑๐ โรงเรียน
ที่

ชื่ออําเภอ

ชื่อตําบล

ชื่อโรงเรียน

1

กรงปนัง

กรงปนัง

บานกรงปนงั

2

กรงปนัง

ปุโรง

บานโฉลง

3

เมืองยะลา

ตาเซะ

บานเบญญา(บุญชอบ สาครินทร)

4

เมืองยะลา

บันนังสาเรง

บานบันนังบูโย

5

เมืองยะลา

ลําพะยา

วัดลําพะยา(มิ่งชูชาติ ขวัญราษฎรนารี)

6

เมืองยะลา

ลําใหม

บานตลาดลําใหม

7

รามัน

กาลอ

บานกาลอ

8

รามัน

กาลูปง

บานกาลูปง

9

รามัน

เนินงาม

บานไมแกน

10 รามัน

อาซอง

บานกือเม็ง

๔.๑๗ นิเทศการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” เพื่อพัฒนา 4H
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”
เพื่อปรับลดเวลาเรียนของผูเรียนใหนอยลง เพิ่มเวลารูใ หมากขึ้น ตัง้ แตภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558
มีโรงเรียนเขาโครงการ จํานวน 11 โรง และในปการศึกษา 2559 ไดเพิ่มโรงเรียนเขาโครงการอีก
จํานวน 50 โรง
การนิเทศ ติดตาม จะมี Smart Trainer ในการชวยเหลือ สนับสนุนโรงเรียน
ผูบ ริหารและครู ดานการบริหารจัดการหลักสูตร เวลาเรียนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยมีจุดมุงหมาย
ที่จะพัฒนาผูเรียนดานสมอง (Head) ดานคุณลักษณะและคานิยม (Heart) ดานทักษะปฏิบัติ (Hard) และดาน
สุขภาพกาย (Health)
การปฏิบัตกิ ารนิเทศการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู” แบงเปน
3 ระยะ
ระยะที่ 1 การนิเทศการเตรียมการ เดือนพฤษภาคม 2559
ระยะที่ 2 การนิเทศการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”
เดือนมิถุนายน 2559 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2560

-๑๖ระยะที่ 3 การสรุปรายงานผลการนิเทศ ติดตาม เดือนกันยายน 2559
และเดือนมีนาคม 2560
และตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี เรื่อง การคิดเลขในใจ ขอใหดําเนินการ
ฝกทักษะการคิดเลข โดยใชเวลาชวงเชากอนเขาเรียนและสอดแทรกการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร หรืออาจจะจัดในชวงเวลาเพิ่มเวลารู ไดอีกดวย
สพป.ยะลา ๑ จะเชิญครูวิชาการของโรงเรียนมาประชุมในวันที่ ๒ มิถนุ ายน
๒๕๕๙ เพื่อเตรียมการ ปรับโครงสรางลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู ปรับกิจกรรม การนิเทศติดตาม และการ
รายงานผล โดยการออกแบบกิจกรรมทัง้ ป ๒๐๐ ชั่วโมง กระทรวงเนนการใชสมองและการใชมอื
การทบทวนการปฏิบตั ิงานหลังจากจัดกิจกรรมแลว ใหทําหลังจากที่เรียนจบเรื่องนัน้ ๆ ไมใชทําสัปดาหละครัง้
การประเมินเด็กดานความพึงพอใจ หรือการเขารวมกิจกรรม ทานนายกฯ ใหนําเรื่องการคิดเลขในใจเขาไปดวย
หรือการทองสูตรคูณ ซึ่งทุกโรงเรียนสามารถทําได
๔.๑๘ ซักซอมความเขาใจแนวปฏิบัติการเรียนซ้ําชัน้
สพฐ. ไดซกั ซอมความเขาใจแนวปฏิบัตกิ ารเรียนซ้ําชั้นตามหนังสือที่
ศธ 04010/ว1478 ลงวันที่ 22 เมษายน 2559 มีสาระสําคัญ ดังนี้
๑. การวัดและประเมินผลการเรียน ใหสถานศึกษาจัดใหมีการวัดและประเมินผล
ผูเ รียนเปนระยะระหวางเรียน โดยใชเทคนิคการวัดและประเมินผลอยางหลากหลาย เพื่อตรวจสอบพัฒนาการ
ความกาวหนาในการเรียนรูของผูเรียน ถาพบปญหาหรือขอบกพรองในตัวผูเรียน ตองดําเนินการชวยเหลือและ
ซอมเสริมทันที โดยเฉพาะชั้น ป.1 ตองพัฒนาใหผูเรียนสามารถอานออก เขียนได
๒. การสอนซอมเสริม เปนการแกไขขอบกพรองและพัฒนาผูเรียนใหมีความรู
ทักษะ หรือเจตคติ/คุณลักษณะตามมาตรฐานการเรียนรู/ ตัวชี้วัดตามหลักสูตร กรณีผูเรียนที่มีผลการประเมิน
ไมผานเกณฑ หรือไดรับผลการเรียน “0” สถานศึกษาตองจัดสอนซอมเสริมใหแกผูเรียนกอนทีจ่ ะสอบแกตัว โดย
ใชเวลานอกเหนือไปจากการสอนปกติ ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษา
๓. การสอบแกตัว ใหผูเรียนสอบแกตัว 2 ครั้ง โดยดําเนินการ ดังนี้
๓.๑ สอบแกตัวครั้งที่ 1 ใหผูเรียนยื่นคําขอรองสอบแกตัว โดยใหครูผูสอน
ประจําวิชา หรือครูประจําชั้นสอนซอมเสริมและสอบแกตัว ใหเสร็จสิ้นกอนปดภาคเรียนหรือในภาคเรียนแรก
ของปการศึกษาถัดไป
๓.๒ สอบแกตัวครั้งที่ 2 กรณีสอบแกตัวครัง้ ที่ 1 แลวไมผาน หรือไมมาสอบ
แกตัวครั้งที่ 1 สถานศึกษาใหโอกาสสอบแกตัวอีก 1 ครั้ง โดยสถานศึกษาแตงตัง้ กรรมการสอนซอมเสริมและ
สอบแกตัว ใหเสร็จสิน้ กอนเปดภาคเรียนหรือในภาคเรียนแรกของปการศึกษาถัดไป

-๑๗๔. การเรียนซ้ํารายวิชา ผูเรียนที่ไดรับการสอนซอมเสริมและสอบแกตัว 2 ครั้ง
แลว ไมผานเกณฑการประเมินรายวิชาหรือยังไดระดับผลการเรียน “0” ใหสถานศึกษาดําเนินการ ดังนี้
๔.๑ ถาเปนวิชาพื้นฐานใหเรียนซ้ํารายวิชานั้น
๔.๒ ถาเปนรายวิชาเพิ่มเติม ใหเรียนซ้ํารายวิชานั้นหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียน
ใหม ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษา ในกรณีเปลีย่ นรายวิชาใหม ใหหมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียน
วาเรียนแทนรายวิชาใด
ในการเรียนซ้ํารายวิชาใหอยูในชวงใดชวงหนึ่ง ที่สถานศึกษาเห็นวา
เหมาะสม เชน พักกลางวัน วันหยุด ชั่วโมงวางหลังเลิกเรียน ภาคฤดูรอน เปนตน
๕. การเรียนซ้ําชัน้ หากพบปญหาที่เกิดกับผูเรียนในกรณีใดกรณีหนึ่ง ซึ่งมี
แนวโนมวาจะเปนปญหาตอการเรียนในระดับทีส่ ูงขึ้น ดังนี้
 ระดับประถมศึกษา
1) ผูเ รียนไมผา นรายวิชาเกินครึ่งหนึ่งของรายวิชาที่เรียนตามโครงสรางเวลาเรียนของ
สถานศึกษา
2) ผูเ รียนชั้น ป. 1-2 เมื่อไดรับการประเมินแลวยังอานหนังสือไมออก เขียนไมได คิดเลขไมได
 ระดับมัธยมศึกษา การเรียนซ้ําชัน้ ของผูเรียนในระดับมัธยมศึกษา เมื่อผูเ รียนไมผานเกณฑขอใด
ขอหนึ่งหรือทั้ง 2 ขอ ดังนี้
1) ผูเ รียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ย ในปการศึกษานัน้ เฉลีย่ ต่ํากวา 1.00 และมีแนวโนมวาจะ
เปนปญหาตอการเรียนในระดับชั้นทีส่ ูงขึน้
2) ผูเ รียนมีผลการเรียน 0, ร, มส เกินครึง่ หนึง่ ของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในปการศึกษานัน้
ทั้งนี้ การพิจารณาใหผเู รียนซ้ําชัน้ หรือซ้ํารายวิชาใหสถานศึกษาดําเนินการในรูปของ
คณะกรรมการ และใหสถานศึกษาแจงผูปกครอง และผูเรียนทราบเหตุผลของการเรียนซ้ําชัน้ /ซ้ํารายวิชา
๔.๑๙ นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 สพฐ.ไดจดั การประชุมขาราชการครูฯ
ทางไกล รายการ “นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู คืนความสุขใหครู คืนครูใหนกั เรียน” ณ อาคารชาเลนเจอร 1
อิมเพคเมืองทองธานี โดยถายทอดสดทั่วประเทศ มีประเด็นสําคัญที่นาสนใจบางประการ เชน

-๑๘ การพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในศตวรรษที่ 21 ระบบการศึกษาตองเปลี่ยนจากการสรรหาความรู
ใหนักเรียน เปนการพัฒนาใหเด็กมีทักษะในการแสวงหาความรูและการเรียนดวยตนเอง ที่มกี าร
เชื่อมโยงกับชีวิตจริง สงเสริมความคิดสรางสรรค ทําใหเด็กกลาฝนและมีจุดมุงหมายในอนาคต
มีการทํางานเปนทึม บูรณาการการทํางาน รวมทัง้ นําเทคโนโลยีทที่ ันสมัย ทั้งโทรศัพทมือถือ ซึ่ง
ขณะนี้ไทยมีกวา 96 ลานเครื่อง รวมทั้งเว็ปไซตอกี จํานวนมหาศาล เพื่อนํามาใชใหเกิดประโยชนกับ
การศึกษา เชน ใชเปนสื่อเรียนรูรวมกันระหวางครูกับนักเรียน, ใชเปนเครื่องมือคนควาขอมูลใน
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู, การเผยแพรวิชาการผาน TouTube เปนตน
 เด็กตองอานออก เขียนได ในอดีตคนที่ไมรูหนังสือ คือ คนที่อานไมออก เขียนไมได แตในศตวรรษ
ที่ 21 หมายความรวมถึงคนทีเ่ รียนรูไมเปน แสวงหาความรูไมเปน ทํางานดวยตนเองไมได จึง
จําเปนตองสอนใหเด็กคิดเปน มีกระบวนการเพื่อสื่อสารใหผูอื่นเขาใจ โดยเฉพาะการเรียนรูภาษาไทย
ไมรูมงุ ทองจําอยางเดียว แตตองสอนใหรแู ละเขาใจถึงแกนแท โดยบูรณาการการเรียนการสอน
เนื้อหา ตํารา ICT และสื่ออุปกรณตางๆ ทีส่ ําคัญคือ ไมควรสอนเพื่อสอบเพียงอยางเดียว
 สะเต็มศึกษา (STEM Education) ซึ่งเปนแนวทางการเรียนการสอนที่บูรณาการระหวางศาสตร
วิชาตางๆ ทั้งดานวิทยาศาสตร ดานเทคโนโลยี ดานคณิตศาสตรและดานวิศวกรรมศาสตร โดยนํา
ความรูไปแกปญหาในชีวิตจริงและพัฒนาสิง่ ใหมๆ นอกจากนี้ตองมีการผลิตครูรุนใหมที่มีความรู
ความสามารถทดแทนในสาขาที่ขาดแคลน และใหกลับไปปฏิบัติหนาทีห่ รือทํางานในพื้นที่ชุมชนหรือ
ภูมิภาค...
 ครูเรียนรูไปพรอมเด็ก ครูจําเปนตองปรับตัวเพื่อเรียนรูไปพรอมกับนักเรียน ตองปรับความคิดให
เขากับความคิดของเด็ก โดยสอนใหเด็กรูจกั คิดวิเคราะห เกิดผลสัมฤทธิ์และแนวทางใหมๆ นําไปสู
การผลิตนักวิจัยพัฒนาที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ รวมทั้งตองสรางแรงจูงใจหา
วิธีการเรียนการสอนใหมีความนาสนใจผานกิจกรรมตางๆ และใหมีความสําคัญกับกระบวนการ มุง
ผลสัมฤทธิ์ สรางใหเด็กมีจุดมุงหมายของตนเองในการเรียน โดยไมหวังที่จะเรียนเพื่อสอบประเมินผล
ใหไดคะแนนเทานัน้ แตตองรูจกั คิดวิเคราะหและมีกระบวนการแกปญหาอยางเปนระบบ สามารถ
นํามาประยุกตใชในการตัดสินใจ ในการทํางาน และดําเนินการเรื่องอืน่ ในการดําเนินชีวิตได
๔.๒๐ การรายงานผล MOU
สพป.ยะลา ๑ กําหนดใหสถานศึกษารายงานผลการทํา MOU ภายในวันที่
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยใหจัดทํารายงานเปนรูปเลม มีหลายโรงเรียนสงแลว สําหรับโรงเรียนที่ยังไมสง
ขอใหดําเนินการสงดวย

-๑๙๔.๒๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดน
ภาคใต
สพฐ. จัดประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดน
ภาคใต ตามแนวทางพระราชดํารัส “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” ระหวางวันที่ ๒๙ พฤษภาคม – ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙
โดยมี พล.อ.สุรเชษฐ ชัยวงศ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธาน ณ ศูนยประชุมสยาม
นครินทร คอมเพล็กซ อ.หาดใหญ จ.สงขลา
ประธาน

กรณีที่เปนปญหาเรื่องการเรียนลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารูที่เปนปญหาอยูใ นขณะนี้
สรุปวาวิชาหนาที่พลเมือง ตองสอนแตสอนแบบจัดกิจกรรมบูรณาการ สวนโรงเรียน
ในสังกัด สพป.ยะลา ๑ เปนพื้นที่พิเศษตองสอนวิชาอัลกุรอานดวย
๔.๒๒ การประกันคุณภาพภายนอก
การประกันคุณภาพภายนอก มีโรงเรียนที่ยงั ไมผา น จํานวน ๕๙ โรงเรียน
คะแนนตัวบงชี้ท่ี ๕ เปรียบเทียบป ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ ตอนนี้ผานแลว ๕ โรงเรียน โรงเรียนที่ยงั ไมผาน
ใหสงแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดคลองกับตัวชี้วัดป ๕๙ และกําหนดสงภายในวันที่ ๑๐ มิถนุ ายน ๒๕๕๙
สําหรับระดับปฐมวัย ใหเตรียมเอกสารทีจ่ ะประเมินในชวงวันที่ ๑๕ มิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๕๙
ที่ประชุม

รับทราบ

กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
นางวรรณฤดี สัตยาทิตย ๔.๒๓ การเบิกจายเงินงบประมาณโครงการสงเสริมความสัมพันธ
โรงเรียนกับชุมชน ปงบประมาณ ๒๕๕๙
โรงเรียนที่ไดรับเงินงบประมาณโครงการสงเสริมความสัมพันธโรงเรียนกับ
ชุมชน ใหดําเนินการเบิกจายใหเสร็จสิ้น ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
- กรณียืมเงินเพื่อดําเนินการโครงการฯ ใหสงสัญญายืมเงิน
จํานวน ๒ ฉบับ แนบโครงการ กําหนดการ ระบุวันที่ดาํ เนินการใหชัดเจน สงหลักฐานกอนวันดําเนินการ
ไมนอยกวา ๕ วันทําการ และสงหลักฐานลางเงินยืม ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันรับเงิน
- กรณีไมไดยืมเงิน และไดดําเนินการจัดโครงการแลว ใหสงหลักฐานเบิก
พรอมแนบหลักฐานตาง ๆ ตามระเบียบ

-๒๐๔.๒๔ การตรวจสอบยอดเงินประกันสัญญา
เนื่องจาก สพป.ยะลา ๑ มีเงินประกันสัญญาของโรงเรียนในสังกัด
ที่ฝากไวคงคางเปนจํานวนมาก กรณีที่ครบกําหนดแลว หรือเกินกําหนด ยังไมไดถอนคืน ใหโรงเรียนตรวจสอบ
ยอดเงินคงเหลือในทะเบียนคุม และติดตอไปยังคูส ัญญาเพื่อติดตอขอถอนคืน หากไมมารับจะนําสงเปนเงินรายได
แผนดิน
๔.๒๕ ขาราชการครูและลูกจางประจําเกษียณอายุราชการ
ปงบประมาณ๒๕๕๙
โรงเรียนที่มีผูเกษียณอายุราชการ การดําเนินการเรื่องขอรับเงินบําเหน็จ
บํานาญ เงินบําเหน็จดํารงชีพ ใหดําเนินการขอรับแบบฟอรมเพื่อกรอกขอมูลรายละเอียดไดที่กลุมบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย ตั้งแตบัดนี้ ถึงวันที่ ๓ มิถนุ ายน ๒๕๕๙ และหากลูกจางประจําที่เกษียณอายุราชการ
รายใดมีความประสงคจะรับฟงคําชี้แจงการกรอกแบบฟอรม ใหไปรับฟงคําชี้แจงไดที่กลุมบริหารงานการเงินฯ
ในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. สําหรับขาราชการรับฟงคําชี้แจงไดในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
ณ หองประชุมรายา สพป.ยะลา ๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.
๔.๒๖ การเบิกเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สพป.ยะลา ๑ ไดเบิกจายเงินเดือนตกเบิกประจําเดือนเมษายน – พฤษภาคม
๒๕๕๙ เขาบัญชีในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สําหรับลูกจางประจําเบิกจายเปนปกติแลว
สําหรับเงินคาตอบแทนพืน้ ที่พิเศษของพนักงานราชการ เบิกจายเงินตกเบิก
แลว ตั้งแตเดือนตุลาคม – เมษายน ๒๕๕๙ ยังคงคางเงินคาตอนแทนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท
สวนลูกจางประจําคางคนละ ๒,๕๐๐ บาท
๔.๒๗ การติดตั้งกลอง CCTV
ขณะนี้ไดดําเนินการติดตั้งทุกโรงเรียนแลว ขอใหตรวจสอบขอมูลเปนรายวัน
หากเกิดการชํารุดในระยะประกันสัญญา ใหรายงานเพื่อขอซอมแซม และเพื่อความสะดวกในการประสานงาน
ควรจะจัดตั้งไลนกลุมของผูใ ช CCTV
สําหรับโรงเรียนบานปาแตรายอ ที่แจงวาระบบ CCTV ของโรงเรียนใชการไมได
และประสานบริษัทแลวแตยังไมไดรับการแกไข ขอใหจดั ทําหนังสือแจง สพป.ยะลา ๑ จะไดประสานบริษัทให
ตอไป

-๒๑๔.๒๘ งบประมาณระบบคอมพิวเตอร
สพป.ยะลา ๑ ไดพจิ ารณาจัดสรรงบประมาณในการจัดทําระบบคอมพิวเตอร
ใหแกโรงเรียนในสังกัด จํานวน ๒๓ โรงเรียน ขอใหโรงเรียนทีไ่ ดรบั จัดสรรไปรับแบบทีง่ านพัสดุ (คุณอัจฉรา
แกวงาม)
ที่ประชุม
รับทราบ
กลุมนโยบายและแผน
นางพัชรียา ปรีดางกูร ๔.๒๙ เรื่องการจัดทําขอมูลพื้นฐานทางการศึกษา ประจําปงบประมาณ ๒๕๕9
๑. การตรวจสอบปรับปรุงขอมูลผานระบบออนไลนของ สพฐ
เลขที่หนังสือแจง

ที่

รายการขอมูล

กําหนดเสร็จสิ้น

1

ตรวจสอบและปรับปรุงขอมูลอาคารเรียน อาคาร

30 มิถุนายน

ที่ ศธ 04119/ว 1818

ประกอบ และสิ่งกอสรางอื่นๆ ภายในโรงเรียน ให

2559

ลงวันที่ 16 พฤษภาคม

ตรงกับจํานวน/สภาพจริงที่เปนอยูในปจจุบัน

2559

ประจําป 2559 เว็ปไซต https://bobec.boppobec.info/
- แนบภาพถายทุกรายการขอมูล
- แนบภาพถายของปายชื่อโรงเรียน
- แนบแผนผังโรงเรียน
*** พิมพรายงานขอมูลที่เมนูพิมพรายงาน ใหผูบริหารโรงเรียนลงชื่อรับรองความถูกตอง
สงให สพป.ยล.1 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559
2

ปรับปรุงขอมูลในระบบสารสนเทศเพือ่ การ
บริหารการศึกษา (EMIS) ภาคเรียนที่ 1/2559
เว็ปไซต http://data.bopp-obec.info/emis/
1) ปรับปรุงขอมูลครูและบุคลากรทุกตําแหนง
(P-Obec) ที่จา งดวยเงินงบประมาณและเงินนอก

10 มิถุนายน

ที่ ศธ 04119/ว 1819

2559

ลงวันที่ 16 พ.ค. 2559

30 มิถุนายน

ที่ ศธ 04119/ว 1822

2559

ลงวันที่ 16 พ.ค. 2559

30 มิถุนายน

ที่ ศธ 04119/ว 1825

2559

ลงวันที่ 16 พ.ค.2559

งบประมาณ
2) ปรับปรุงขอมูลครุภัณฑ (M-Obec)
จํานวน 76 รายการ
3) ปรับปรุงขอมูลพืน้ ฐาน ขอมูลการศึกษาเพื่อ
ปวงชน (EFA) และขอมูลดานเทคโนโลยี

-๒๒๒. การจัดทําขอมูลนักเรียนรายบุคคลในระบบ DMC ภาคเรียนที่ 1/2559
ที่
รายการขอมูล
กําหนดเสร็จสิ้น
1

เลขที่หนังสือแจง

จัดทําขอมูลนักเรียนรายบุคคลที่มตี ัวมาเรียนอยู

10 มิถุนายน

ที่ ศธ 04119/ว 1854

จริง ระหวางวันที่ 18 พฤษภาคม – 10 มิถนุ ายน

2559

ลงวันที่ 17 พฤษภาคม

2559 ระบบ DMC เว็ปไซต https://portal.bopp-

(กอน 24.00 น.)

2559

obec.info/obec59
โดยตัดยอดขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559
1) สํารวจ/ตรวจสอบรายชือ่ นักเรียนทีม่ ีอยูใ นปจจุบนั ในระบบ DMC และดําเนินการปรับปรุงขอมูลให
เทากับจํานวนนักเรียนทีม่ าเรียนอยูจริงในภาคเรียนที่ 1/2559 (นักเรียนเขาใหม/ยายมาจากทีอ่ ื่น/
ยายออก/จําหนาย)
2) กรณีนกั เรียนเขาใหมหรือที่ยายเขาใหม ทีไ่ มมีบัตรประชาชนใหบันทึกขอมูลเขาในระบบ DMC และ
สงเอกสารยืนยันตัวตนนักเรียนให สพป.ยล.1 เพื่อดําเนินการอนุมัติ
3) กรณีนักเรียนทีม่ ีชอื่ ซ้าํ ซอนตางสังกัด ใหดาํ เนินการสงเอกสารที่เกี่ยวของ เพือ่ ยืนยันตัวตนนักเรียนใน
ระบบ DMC หรือสงทาง e-mail : bopp.dmc@gmail.com
หากลืม User/Password หรือมีปญ
 หาอุปสรรค ในการดําเนินงาน ใหติดตอเจาหนาที่
กลุมนโยบายและแผน นางวราภรณ วัฒนกุล (089-468-9426)
กรณีการกรอกขอมูล OBEC สิ่งกอสราง ที่มอี ายุเกิน ๓๐ ป ตองรายงานดวยถาหากวา
อาคารยังไมรอ้ื ถอนตองรายงานตามสภาพ

๔.๓๐ ระบบติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย สพฐ. : ระบบอิเล็กทรอนิกส
e-MES
ดวยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกําหนดใหสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ใช ระบบอิเล็กทรอนิกส e-MES ในการติดตามประเมินผลและรายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามนโยบายที่สําคัญของ กระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. อยางตอเนื่องทุกป
กลุมนโยบายและแผน จะมีเจาหนาที่ e-MES ของเขตพื้นที่ (นางสุกัญญา
นาชั ยเวี ยง) เปนผูควบคุม กํ ากับ ติด ตามการรายงานของเจา หนา ที่ e-MES โรงเรียน ซึ่งไดมีก ารจัดทํา คูมือ ระบบ
อิเล็กทรอนิกส e-MES และแจงรหัสการเขาระบบใหกับทุกโรงเรียนไปแลว
เพื่อใหการรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายสําคัญของ สพฐ. เปนไปตามหวง
ระยะเวลาที่ สพฐ.กําหนด และไดขอมูลการติดตามประเมินผลโครงการที่ครบถวน ชัดเจน สพฐ. สามารถสรุปรายงาน
ผลการดําเนินงานโครงการตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงขอความรวมมือจากผูบริหารโรงเรียนในสังกัดทุกโรง ได

-๒๓ชวยกํากับ ติดตามการรายงานขอมูลทางระบบ e-MES ของโรงเรียน ตามขั้นตอนการเขาระบบ e-MES ของโรงเรียน
ดังเอกสารแนบ

๔.๓๑ การขอตั้งงบประมาณกรณีโรงเรียนประสบภัยพิบัติ
ดวยในชวงระยะเวลานี้ โรงเรียนในสังกัดหลายโรงไดประสบภัยธรรมชาติ
จากลมพายุแรง ทําใหเกิดความเสียหายตออาคารสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑของโรงเรียน ในเบื้องตนขอใหโรงเรียน
รายงานความเสียหายให สพป.ยล.1 ทราบ และโรงเรียนที่มคี วามประสงคขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อ
ทดแทนรายการที่ไดรับความเสียหาย ใหสงแบบขอตั้งงบประมาณ ป 2559 โดยแนบเอกสารดังนี้
1) คําชี้แจง/รายงานเหตุประสบภัย
2) สําเนาบันทึกสมุดจดหมายเหตุประจําวันของโรงเรียน
3) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายของโรงเรียน และสรุป
รายงานความเสียหายของคณะกรรมการ
4) แบบประมาณการ ( ปร.4, ปร.5 และ ปร.6 ) จํานวน 2 ชุด
5) บันทึกเหตุผลความจําเปนในการของบประมาณ โดยมีผูอํานวยการ
โรงเรียนลงนาม
6) ภาพถายความเสียหาย (พรอมรับรองความถูกตอง) ตองสัมพันธกับ
รายการที่เสนอขอไมนอยกวา 4 ภาพ พรอมแผนซีดี (ไฟลรูปภาพ .jpg)
สําหรับโรงเรียนที่ไดรับจัดสรรงบประมาณแลว ใหรีบดําเนินการทันที และรายงาน
ผลการดําเนินงานไปที่กลุมที่เกี่ยวของ
ที่ประชุม

รับทราบ

สมาพันธครูจังหวัดยะลา
นายมนพ บุญทวิโรจน ๑. ดวยสมาพันธครูจังหวัดยะลา จะจัดทําหนังสือขอความอนุเคราะหไปยัง สพฐ.
ใหความอนุเคราะหตําแหนงนักการภารโรงที่เกษียณอายุราชการแลวตําแหนง
ถูกตัดไป ไมไดรับการจัดสรรตําแหนงมาใหใหม ทําใหโรงเรียนไดรับความ
เดือดรอน จึงอยากจะใหมีบุคลากรมาทําหนาทีด่ ังกลาวอาจจะเปนตําแหนง
ลูกจางชั่วคราว ๙,๐๐๐ บาทก็ได และขอความรวมมือชวยกันลงนามในหนังสือ
ทีส่ มาพันธจดั ทําขึน้ เพื่อขอความอนุเคราะหจากหนวยเหนือตอไป
๒. การดูแลความปลอดภัยครู ขอใหครูอยาชะลาใจในการปฏิบัติงานในพื้นที่
เพราะครูยังเปนเปาหมายที่คนรายจะกอเหตุอยู โดยเฉพาะผูอํานวยการโรงเรียน
ที่เปนไทยพุทธอยาเดินทางคนเดียวในเขตรอยตอ เหตุเพราะเกรงใจเจาหนาที่
รปภ.

-๒๔๓. กําหนดจัดงานรําลึกคุรุวรี ชน ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ กองพล ๑๕
คายอิง คยุทธบริ หาร เพื่อร วมกัน ทําบุญอุทิศ ส วนกุศ ลให ผูที่ เสี ยชีวิต ไปแล ว
โดย ผอ.อรรถสิทธิ์ รัตนแคลว เปนประธาน ไดรับงบประมาณ
๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท
๔. ศปอ.เมืองยะลา จะเชิญผูประกอบการมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของ CCTV
เพื่อใหสามารถดูภาพทางโทรศัพทได
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๕

รับทราบ
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
- ไมม-ี

ระเบียบวาระที่ ๖
ประธาน

เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ สพป.ยะลา มอบหมายใหกลุมบริหารงานบุคคล จัดโครงการนําผูบริหาร
สถานศึกษาไปประชุมและแสดงมุฑิตาจิตแกผูบริหารโรงเรียนที่เกษียณอายุ
ราชการ ณ จังหวัดระนอง ระหวางวันที่ ๓๐ กันยายน – ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙
๖.๒ การจัดสรรงบประมาณใหโรงเรียนที่รับนักเรียนอายุ ๓ ป ในปนี้ตองดูงบประมาณ
จาก สพฐ.กอน กรณีการจัดสรรครูตองดูวาโรงเรียนมีครูเกินเกณฑไมเกิน ๓ คน
๖.๓ การที่โรงเรียนจะให สพป.ยะลา ๑ จัดโครงการตรวจสุขภาพของครูนนั้ จะประสาน
ผูเกี่ยวของใหตอไป
๖.๔ ขอบคุณผูบริหารโรงเรียนทุกทาน ที่ชวยงานของ สพป.ยะลา ๑ มาโดยตลอด
โดยเฉพาะในชวงที่ผานมา เชน งานรับทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
งานกีฬา และงานลูกเสือ

ที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา ๑๒.๕๐ น.
ลงชื่อ

อรอนงค เมืองฝาย

ผูจ ดรายงานการประชุม

(นางอรอนงค เมืองฝาย)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
ลงชื่อ

วรรณี ปูเพ็ชร
(นางวรรณี ปูเพ็ชร)
ผูอ ํานวยการกลุมอํานวยการ

ผูต รวจรายงานการประชุม

