บันทึกขอความ
สวนราชการ กลุมอํานวยการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
ที่ ศธ ๐๔๑๑๙/

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘

เรื่อง การประชุมประจําเดือนผูบริหารสถานศึกษา
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
ตามที่ไดจัดประชุมประจําเดือนผูบริหารในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเดอะคิบ
รีสอรท เขาหลัก จังหวัดพังงา นั้น
บัดนี้ กลุมอํานวยการไดจัดทํารายงานการประชุมประจําเดือนผูบ ริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
เรียบรอยแลว
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบ
(นางอรอนงค เมืองฝาย)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

รายงานการประชุมประจําเดือนผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
ครั้งที่ ๒ ประจําป ๒๕๕๘
วันจันทรที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๐๐ น.
ณ โรงแรมเดอะคิบ รีสอรท เขาหลัก จังหวัดพังงา
***************
ผูมาประชุม
๑. นายอาดุลย พรมแสง
๒. นายสุทรรศน ซุนจาย
๓. นายจีรยุทธ วิชญรักษ
๔. นายเอกรัฐ สมจิต
๕. นางภัทราพร ศิริโภคา
๖. นางพวงนิตย วิชญรักษ
๗. นางวรรณี ปูเพ็ชร
๘. นางสุกันยา บํารุงหนูไหม
๙. นายสมปอง ชูชื่น
๑๐. นางพัชรียา ปรีดางกูร
๑๑. น.ส.มานีซะห หะยีดือราอิง
๑๒. นางอรเพ็ญ ทองชวย
๑๓. นายมาหามะเพาซี แซการี
๑๔. นายอัคครัญ บากา
ผูบริหารโรงเรียน

ผูเขารวมประชุม

ผอ.สพป.ยล ๑
ประธาน
รอง ผอ.สพป.ยล.๑
รอง ผอ.สพป.ยล ๑
รอง ผอ.สพป.ยล.๑
รอง ผอ.สพป.ยล.๑
ผอ.กลุมบริหารงานบุคคล
ผอ.กลุมอํานวยการ
ผอ.กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
ผอ.กลุมบริหารงานการเงิน ฯ
ผอ.กลุมนโยบายและแผน
แทน ผอ.กลุมนิเทศฯ
ผอ.หนวยตรวจสอบภายใน
แทนหัวหนาศูนยสง เสริมอิสลาม
หัวหนาศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา

อําเภอเมืองยะลา
อําเภอรามัน
อําเภอกรงปนัง
๑. นายนิยม รักมาก
๒. นายกัมปนาท จูฑงั คะ
๓. นางอรอนงค เมืองฝาย
๔. นางกุลธิดา จรัสเกื้อกูลพงศ
๕. นางวนิษฐา อกนิษฐ
๖. น.ส.โนรียา ยูโซะ
๗. น.ส.รอสนี กามาเซะ

จํานวน ๔๘ คน
จํานวน ๕๓ คน
จํานวน ๑๐ คน
ศึกษานิเทศก
ศึกษานิเทศก
นักจัดการงานทั่วไป
นักประชาสัมพันธ
นักวิชาการเงินและบัญชี
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ

-๒กอนวาระการประชุม
นายอาดุลย พรมแสง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
มอบเกียรติบัตรใหผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด ดังนี้
๑. มอบโลและเกียรติบัตรใหแกโรงเรียนที่มีผลการสอบ O-Net ปการศึกษา ๒๕๕๗
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ มอบโลและเกียรติบัตรใหแกโรงเรียน
ที่มีผลการสอบ O-Net ปการศึกษา ๒๕๕๗ สูงกวาระดับประเทศ ดังนี้
- ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ จํานวน ๒๔ โรงเรียน
- ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ จํานวน ๗ โรงเรียน
๒. มอบโลเกียรติคุณและเกียรติบัตรสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมสัมพันธชุมชนดีเดน
(Best Practice) ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗
ตามที่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ไดดําเนินการจัดประกวด
สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมสัมพันธชุมชนดีเดน (Best Practice) ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗ (ระดับ จชต.) เมื่อวันที่
๒ กันยายน ๒๕๕๗ ณ หองประชุมปลายสยาม โรงแรมเกนติ้ง อําเภอสุไหง-โกลก จังหวัดนราธิวาส โดยโรงเรียน
บานจะกวะ เปนตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษา เขารวมกิจกรรมดังกลาว นั้น
บัดนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ไดสงโลเกียรติคุณและเกียรติบัตร
เพื่อมอบใหแกโรงเรียนบานจะกวะ ซึ่งไดรบั รางวัลชมเชยจากการประกวด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต ๑ จึงขอมอบโลเกียรติคุณและเกียรติบัตรใหแกโรงเรียนจะกวะ เพื่อเปนเกียรติประวัติแกโรงเรียนตอไป
นายอาดุลย พรมแสง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
ประธานการประชุมกลาวเปดการประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ

ประธาน

๑.๑ ผลการสอบ O-Net ปนี้มีคะแนนเพิ่มสูงขึ้น ขอขอบคุณคุณครูและผูบ ริหารสถานศึกษา

ที่ไดใหความรวมมือในการดูแลเอาใจใสการเรียนการสอนของนักเรียน จนทําใหคะแนนการสอบเพิ่มสูงขึ้น
๑.๒ ปการศึกษา ๒๕๕๘ สพฐ. มีนโยบายเนนการอานคลองเขียนคลอง ๑๐๐ % ในชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๑
๑.๓ ขอขอบคุณทุกทานที่ไดใหความชวยเหลืองานของสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต ๑ จนประสบความสําเร็จ บรรลุตามเปาหมายในทุกเรื่อง เชน งานเขาคายลูกเสือ และงานกีฬา
สานฝนชายแดนใต และอื่น ๆ
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ หองประชุมรายา สพป.ยะลา ๑
(WWW.yala.1.go.th)

ที่ประชุม

รับรอง

-๓ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
- ไมมี -

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องแจงเพื่อทราบ

กลุมบริหารงานบุคคล
นางพวงนิตย วิชญรักษ ๔.๑ การเสนอขอแตงตั้งผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการโรงเรียน
๔.๑.๑ กรณีมีรองผูอํานวยการโรงเรียน เมื่อผูอํานวยการโรงเรียนไมอยูหรือไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ไดรองผูอํานวยการโรงเรียนเปนผูร ักษาราชการแทน หากมีรองผูอ ํานวยการโรงเรียนหลายคน มอบหมาย
ใหรักษาราชการแทนตามลําดับ
๔.๑.๒ กรณีไมมีรองผูอํานวยการโรงเรียน
- ใหเสนอขอแตงตั้งขาราชการครู ๑ คน เปนผูร ักษาราชการแทนไวเปนการ
ลวงหนา
- กรณีผูอํานวยการโรงเรียน และผูร ักษาราชการแทนไมอยู ใหเสนอขอแตงตั้ง
ขาราชการครู รักษาราชการแทนในหวงเวลาที่ไมอยู โดยระบุวัน เดือน ป
ที่รักษาราชการแทน และรายละเอียดบุคคลที่ไมอยู
๔.๑.๓ การเสนอขอแตงตั้งผูรักษาราชการแทน ควรเสนอลวงหนาอยางนอย ๓ วัน
๔.๒ การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรฯ และคาจางประจํา
สพป.ยะลา ๑ ดําเนินการพิจารณาผลประเมินการปฏิบัติราชการ ณ วันที่ ๑ เมษายน
๒๕๕๘ เสร็จสิ้นเรียบรอยแลว ขณะนี้รอบัญชีเงินเดือนใหมซึ่งจะปรับฐานตั้งแตวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ แลวจึงจะ
ออกคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนและคาจางประจํา ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘
ศอ.บต. ไดมีคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพเิ ศษ มีบุคลากรในสังกัดไดรบั การเลือ่ นขั้น
เงินเดือน ดังนี้ ขาราชการครู ๕๖๐ คน ลูกจาง ๑๐ คน และพนักงานราชการ ๒๔ คน สําหรับเดือนนี้รบั เงินเดือนเดิมไป
กอนรอเจาหนาที่ดําเนินการแกไขคําสัง่ ตั้งแต ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ จนถึงปจจุบัน โดยแตละคนแกไขคําสั่งประมาณ ๕ คําสั่ง
ซึ่งในชวงนี้เจาหนาที่กําลังเรงดําเนินการอยู ขอความรวมมือโรงเรียนเมื่อสํานักงานสงขอมูลกลับไปใหทานลงนาม ขอให
รีบดําเนินการตรวจสอบ ลงนาม ออกเลขที่คําสั่ง และกลับสงคืนสํานักงานเขตพื้นที่โดยดวน
๔.๓ การยายขาราชการครูสายผูสอน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
สพป.ยะลา ๑ จะดําเนินการพิจารณายายขาราชการครูสายผูสอน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
หลังคําสั่งเลือ่ นขั้นเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรฯ ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ และดําเนินการเกลี่ยพนักงาน
ราชการที่วางตามขอมูลอัตรากําลังขาดแคลนของโรงเรียนตามสภาพจริง ซึง่ ในชวงนี้คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษาชุดใหมไดรบั การแตงตั้งมาแลว และจะดําเนินการเลือกประธานคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ ในวันที่
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ พรอมจัดประชุมนัดแรก
๔.๔ ใบประกอบวิชาชีพครูและผูบริหาร
สํานักงานคุรุสภา แจงวาผูที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหมดอายุ ขอใหดําเนินการ
ตออายุใบอนุญาตใหเรียบรอย

-๔๔.๕ การจัดทําวิทยฐานะ
สํานักงาน กคศ. ไดออกหลักเกณฑใหม ว. ๑๓ ใชถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ ตอไป
ใชระบบ PA
ประธาน

การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพเิ ศษของ ศอ.บต. ขณะนี้เจาหนาที่กําลังดําเนินการอยู
ผูบริหารสถานศึกษาไดรับรวม ๖๑ คน โดยพิจารณาจากคะแนน O-Net ที่เพิ่มขึ้น และ
จากผลการเขารวมกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรม

ที่ประชุม

รับทราบ

กลุมนโยบายและแผน
นางพัชรียา ปรีดางกูร ๔.๖ นโยบายการลดขนาดจํานวนนักเรียนตอหอง เพื่อปรับลดขนาดโรงเรียน
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการปฏิรปู การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในคราว
ประชุม ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 ไดเห็นชอบให สพฐ. ปรับขนาดโรงเรียน จากขนาดใหญพิเศษ
และขนาดใหญ ใหเปนขนาดกลาง โดยการลดจํานวนนักเรียนตอหอง
๔.๖.๑ สพฐ. จึงมีนโยบายทีจ่ ะขับเคลือ่ นตามนโยบายดังกลาว ดังนี้
๑) ให สพป./สพม. วางแผนปรับขนาดโรงเรียน จากขนาดใหญพิเศษและ
ขนาดใหญ ใหเปนขนาดกลาง โดยการลดจํานวนนักเรียนตอหอง ของโรงเรียนภายในเขตพื้นที่การศึกษาใหเหมาะสม
ภายใน 5 ป ตั้งแตป พ.ศ. 2558 – 2563 เพื่อใหมีขนาดหองเรียน ดังนี้
ระดับ

จํานวนนักเรียนตอหอง

กอนประถมศึกษา

30 คนตอหอง

ประถมศึกษา

30 คนตอหอง

มัธยมศึกษาตอนตน

40 คนตอหอง

มัธยมศึกษาตอนปลาย

๔๐ คนตอหอง

๒) ให สพป./สพม. พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดกลางทีม่ ีอยูเดิม
ใหมีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียนขนาดใหญ เพื่อรองรับนักเรียนจากโรงเรียนขนาดใหญพเิ ศษและโรงเรียนขนาดใหญที่
ตองลดขนาดโรงเรียนตอหอง ตามขอ 1
๓) ให สพป./สพม. บริหารจัดการภายในเขตพื้นที่การศึกษา โดยปรับลดขนาด
โรงเรียนใหมีขนาดที่เหมาะสม ปรับขนาดโรงเรียนใหใกลเคียงกันมากขึ้น ภายใน 5 ป ตั้งแตป พ.ศ. 2558 – 2563
เพื่อใหมีรปู แบบเปนขนาดกลาง

-๕รูปแบบขนาดโรงเรียนปจจุบัน
โรงเรียน สพฐ. ทั่วประเทศ
ขนาดโรงเรียน

ขนาดที่ 1

ขนาดที่ 2

จํานวนนักเรียน

โรงเรียน สพป.ยล.1

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

นอยกวา 20 คน

990

3.20

0

0

21 – 40 คน

2,403

7.77

1

0.90

41 – 60 คน

3,372

10.90

8

7.21

61 – 80 คน

3,520

11.38

7

6.31

81 – 100 คน

2,819

9.12

13

11.71

101 – 120 คน

2,402

7.77

8

7.21

รวม (ขนาดเล็ก)

15,506

50.15

37

33.33

121 – 200 คน

6,728

21.76

38

29.73

โรงเรียน สพฐ. ทั่วประเทศ
ขนาดโรงเรียน

จํานวนนักเรียน

โรงเรียน สพป.ยล.1

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

ขนาดที่ 3

201 – 300 คน

3,669

11.86

18

16.22

ขนาดที่ 4

301 – 499 คน

2,368

7.66

10

9.01

รวม (ขนาดกลาง)

12,765

41.28

66

59.46

500 – 1,499 คน

1,944

6.29

6

5.40

รวม (ขนาดใหญ)

1,944

6.29

6

5.41

ขนาดที่ 6

1,500 – 2,499 คน

386

1.25

2

1.80

ขนาดที่ 7

ตั้งแต 2,500 คนขึ้นไป

321

1.04

0

0

รวม (ขนาดใหญพิเศษ)

707

2.29

2

1.80

รวม

30,922

100

111

100

ขนาดที่ 5

-๖๔.๖.๒ การระดมความคิดเห็น
สพฐ. ไดขอใหเขตพื้นที่การศึกษาระดมความคิดเห็นจาก ผอ.สพป./สพม.
รอง ผอ.สพป./สพม.กพป./กพม. กรรมการสถานศึกษา ผูบริหารโรงเรียน ครู นักเรียน ผูปกครองนักเรียน ประชาชน
และผูม ีสวนไดสวนเสีย ในประเด็น
- ขอดี-ขอเสีย ของการปรับลดขนาดโรงเรียน จากขนาดใหญพิเศษและขนาดใหญ ใหเปนขนาดกลาง
ดวยวิธีการลดจํานวนนักเรียนตอหอง
- แนวทางการดําเนินงานเพือ
่ ปรับลดขนาดโรงเรียน
- ขอเสนอแนะอื่นๆ
ซึ่งกลุมนโยบายและแผน ไดแจงขอความรวมมือสถานศึกษาทุกโรงระดมความคิดเห็นจากผูมี
สวนเกี่ยวของดังกลาวไปแลว ตามหนังสือที่ ศธ 04119/ว 1616 ลงวันที่ 27 เมษายน 2558 และไดกําหนดใหสงแบบ
ระดมความคิดเห็นดังกลาวกลับคืน สพป.ยล.1 ภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 เพื่อ สพป.ยล.1 จักตอง
รวบรวมสงกลับคืน สพฐ. ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ตอไป
๔.๗ โครงการความรวมมือระหวาง สพฐ. กับ สอศ. ในการเพิ่มสัดสวนผูเรียน
ศึกษาตอในสายอาชีพ
สืบเนือ่ งจากขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
3 มีนาคม 2558 ใหกระทรวงศึกษาธิการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาใหผูเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและ
ตอนปลาย เรียนวิชาเสริมที่เปนวิชาชีพ และการจัดการศึกษาใหเปนการพัฒนากําลังคนใหตรงกับความตองการของ
ตลาด แรงงาน สพฐ. จึงไดมีโครงการความรวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ในการเพิ่ม
สัดสวนผูเ รียนศึกษาตอในสายอาชีพ โดยจัดหลักสูตรสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ควบคูไปกับหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และสถานศึกษาอาชีวศึกษาจะชวยเปนพี่เลี้ยงและสนับสนุนการจัดหลักสูตรรวมกับสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ในการนี้ สพป.ยล.1 ไดมีหนังสือที่ ศธ 04119/ว 1398 ลงวันที่ 2 เมษายน 2558
แจงสถานศึกษาที่ เปนโรงเรียนขยายโอกาส 9 โรงทราบโครงการความรวมมือดังกลาว เพื่ อเปดโอกาสให สถานศึกษา
อาชีวศึก ษาเขาไปสํ ารวจความสนใจของสถานศึก ษาในการเขาร วมโครงการเพิ่ ม เติม พรอ มนี้ไดแจ งสํ ารวจการจั ด
การศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของสถานศึกษาที่มี อยูเดิ ม และสถานศึก ษาที่มีความตองการเข ารวม
โครงการเพิ่มเติม ซึ่งมีสถานศึกษา 3 โรง แจงความประสงคเขารวมโครงการ คือ โรงเรียนบานโกตาบารู โรงเรียนบาน
ตาเซะ และโรงเรียนบานสะเอะ
๔.๘ การดําเนินงานตามแนวทาง Roadmap จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ในสถานศึกษา
ตามหนังสือที่ ศธ 04119/ว1021 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2558 สพป.ยล.1 ไดแจง
มติ คณะรักษาความสงบแหงชาติ เรื่อง Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย เพื่อใหสถานศึกษารับทราบ
และขอความรวมมือใหสถานศึกษาทุกโรงประชาสัมพันธแนวทางการดําเนินงานตามขั้นตอน Roadmap ในการสรางวินัยของคน
ในชาติมุงสูการจัดการที่ยั่งยืน โดยใหมีการปฏิบัติเปนรูปธรรมในสถานศึกษาทุกแหงดังนี้

-๗๑) สถานศึกษาทุกแหง จัดกิจกรรมใหความรู ปลูกจิตสํานึก สรางความตระหนักแก
นักเรียนใหเขามามีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอย ตั้งแตลด คัดแยกที่ตนทาง จนถึงการกําจัดขั้นสุดทาย ตลอดจน
การใชถุงพลาสติกและหันมาใชวัสดุอื่นแทน
๒) สถานศึกษาทุกแหงบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการจัดการขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตราย ในกลุมสาระการเรียนรูที่เกี่ยวของใหเห็นผลเปนรูปธรรม
เพื่ อ ให ก ารดํ าเนิ น งานจั ด การขยะมู ล ฝอยและของเสี ย อั น ตรายในสถานศึ ก ษาในภาพรวมของ
กระทรวงศึกษาธิการ เปนไปดวยความเรียบรอยตามขั้นตอน Roadmap สพฐ. จึงขอความรวมมือเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัด จัดทํามาตรการ แนวทางการดําเนินงาน แผนงาน/โครงการที่เปนการลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอย
และการคัดแยกขยะมูลฝอยภายในสถานศึกษา โดยมีแนวทางการดําเนินงานตามแบบฟอรมการดําเนินงานตามตาราง
ขับเคลื่อน Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในสถานศึกษา (เอกสารหนา 13) และใหรายงานผลการ
ดําเนินงานในรอบระยะเวลา 6 เดือน และรอบระยะเวลา 9 เดือน ตามแบบฟอรมดังกลาวให สพฐ. ทราบ
ในการนี้ จึงขอความรวมมือสถานศึกษาในสังกัดทุกโรง รายงานผลการดําเนินงานรอบระยะเวลา 6
เดือน (1 มีนาคม- 31 พฤษภาคม 2558) ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2558 และรอบระยะเวลา 9 เดือน (1 มิถุนายน – 31
สิงหาคม 2558 ) ภายในวันที่ 5 กันยายน 2558
๔.๙ การรายงานผลการบริหารงบลงทุน ประจําปงบประมาณ 2558
ผานระบบออนไลน
ตามที สพป.ยล.1 ไดแจงใหโรงเรียนในสังกัดที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณป 2558
งบลงทุนรายการคาครุภัณฑ ที่ดินและสิง่ กอสราง รายงานผลการดําเนินงานผานระบบออนไลนเว็ปไซต
http://budget58-report.jobobec.in.th และจากการตรวจสอบขอมูลปรากฏวามีโรงเรียนจํานวนมากไมไดรายงาน
ขอมูลใหเปนปจจุบัน ตามรายชื่อโรงเรียนรายละเอียด (เอกสารหนา 14-22)
๔.๑๐ การยืนยันขอมูลนักเรียนรายบุคคลกรณีซ้ําซอนตางสังกัด
สืบเนื่องจาก สป.ศธ. ตรวจพบวา มีนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานซ้ําซอนระหวาง
สังกัดจํานวนมาก โดยเฉพาะระหวาง สพฐ. และ สช. และไดสงรายชื่อมาใหตนสังกัดตรวจสอบ สําหรับโรงเรียนสังกัด
สพป.ยะลา เขต 1 มีนักเรียนซ้ําซอนตางสังกัดรวมทั้งสิ้น 812 คน ใน 98 โรงเรียน
จึงใหโรงเรียนทีม่ ีนักเรียนซ้ําซอนตางกัด ตรวจสอบ และจัดหาเอกสารที่เกี่ยวของซึ่งพิสจู น
ไดวานักเรียนมีตัวมาเรียนอยูจ ริง ไดแก แบบรับรองทะเบียนนักเรียน แบบ สพฐ.19 ภาพถายทะเบียนนักเรียนหนาที่มี
รายชื่อนักเรียน ฯ รายละเอียดในหนังสือ ที่ ศธ 04119/ว1534 ลว. 20 เม.ย.2558 โดยจัดทําเอกสารเปนรูปแบบ PDF
สงในระบบ DMC หากไมสงเอกสารยืนยันการมีตัวของนักเรียน สพฐ.จะตัดรายชื่อออกจากระบบ DMC และตัดเงิน
อุดหนุน ทั้งนี้ตองดําเนินการใหแลวเสร็จกอนวันที่ 10 มิ.ย. 2558
๔.๑๑ จัดเตรียมขอมูลนักเรียนรายบุคคล ปการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1
ในปการศึกษา 2558 สพฐ. จะเปดระบบ DMC2558 ใหปรับปรุงขอมูลในชวงเปด
ภาคเรียน และจะปดระบบเพื่อประมวลผลจัดเก็บขอมูลที่ใชสําหรับจัดสรรงบประมาณภาคเรียนที่ 1/2558 ในวันที่ 10
มิ.ย.2558 เวลา 24.00 น.

-๘ใหทุกโรงเรียนจัดเตรียมขอมูลนักเรียนเขาใหม น้ําหนักสวนสูงของนักเรียนทุกคน ไวให
พรอมและวางแผนดําเนินการกรอกขอมูลในระบบ DMC ในชวง 16 พ.ค. – 5 มิ.ย.2558 และควรจะยืนยันขอมูลใหแลว
เสร็จกอนวันที่ 10 มิ.ย.2558
หมายเหตุ *** ควรหลีกเลี่ยงการจัดทําขอมูลในระบบ DMC ในชวง 5-10 มิ.ย.2558
เพราะอาจประสบปญหาการเขาใชระบบจํานวนมาก เขาระบบไมได ปรับปรุงขอมูลไมได
ประธาน

๑. โรงเรียนไหนที่จํานวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นจะมีรางวัลให สําหรับโรงเรียนใดที่นกั เรียนเหลือ
๕๐ คน ขอใหประคองตัวใหอยูได และขอใหจํานวนนักเรียนเพิม่ ขึ้น
๒. ใหโรงเรียนทุกโรงเอาใจใสนักเรียนในเรื่องการเรียน และคุณภาพของนักเรียน ขอใหสอน
ใหนักเรียนสามารถอานออกเขียนได
๓. ขอมูล ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ จะสํารวจดูวาโรงเรียนไหนบางนักเรียนลดลง สําหรับระดับ
ชั้นอนุบาล ๓ ขวบ ยังไมไดรับการแกไขใหเปดเพิม่

ที่ประชุม

รับทราบ

กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
นายสมปอง ชูชื่น

๔.๑๒ เรงรัดการเบิกจายงบลงทุนที่ครบกําหนดตามสัญญา

๑. งบลงทุน ตาม พรบ.งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ รายการกอสรางอาคารเรียน
อาคารประกอบ และสิง่ กอสรางอื่นฯ , รายการปรับปรุง ซอมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ
๒. งบลงทุน เงินกันไวเบิกเหลื่อมป ๒๕๕๗ รายการคากอสราง ปรับปรุงซอมแซม
อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งกอสรางอื่นที่ชํารุดทรุดโทรม และประสบอุบัติภัย
๓. งบลงทุน งบกลาง , โครงการกระตุนเศรษฐกิจในระยะ ๓ เดือนแรก รายการ
ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน , อาคารประกอบและสิง่ กอสรางอื่น ๆ
๔.๑๓ เรงรัดการเบิกจายงบดําเนินงาน
ตามที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ไดแจงจัดสรรและโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณใหโรงเรียนทราบแลวนั้น ขอใหโรงเรียนเรงดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการฯ
และภายในระยะเวลาที่กําหนดดวย
๔.๑๔ การดําเนินการเมื่อไดรับจัดสรรงบประมาณ
โรงเรียนที่ไดรับงบประมาณงบลงทุน (งบกลาง , โครงการกระตุนเศรษฐกิจในระยะ
๓ เดือนแรก) ที่ยงั ไมไดสงภาพถายทีม่ ีพิกัด GPS (กอนการดําเนินการ ๑ ภาพ/ดําเนินการไปแลว ๙๕% จํานวน ๑ ภาพ)
และภาพระหวางดําเนินการ (ไมมีพกิ ัด GPS) จํานวน ๔ ภาพ ขอใหเรงติดตอเจาหนาทีก่ ลุม บริหารงานการเงินและ
สินทรัพย เพื่อดําเนินการโดยดวน เนื่องจากขณะนี้โรงเรียนไดลงนามในสัญญาจาง และดําเนินการกอสรางฯ หรือ
ปรับปรุงซอมแซมแลว

-๙๔.๑๕ เงินงบประมาณรายการคาใชจา ยในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต
เงินงบประมาณรายการคาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต ( ๑,๐๐๐ บาท) ประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๘ ยังไมไดเบิกจายใหแกขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา, ลูกจางประจํา , พนักงานราชการ ตลอดจนลูกจางชั่วคราว ในสังกัดเนื่องจากตองรอการจัดสรรและโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณจาก สพฐ. ซึ่งหากไดรับการแจงโอนงบประมาณเมื่อใด จะเรงเบิกจายใหทันที
๔.๑๖ การลาออกจากสมาชิก กบข.
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เปนวันสุดทายสําหรับการยื่นเรื่องขอลาออกจาก กบข.
ขอฝากกลุมบริหารงานบุคคล ชวยติดตามเรื่องเวลาราชการทวีคูณดวย เพราะเปนสิทธิประโยชนของบุคลากรทุกทาน
คนที่มีเวลาราชการมาก จะไดรบั เงินเดือนมาก
ที่ประชุม

รับทราบ

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
นางสุกันยา บํารุงหนูไหม ๔.๑๗ โครงการสานฝนการกีฬา สูระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต
ตามที่ศูนยประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนใต ไดมอบหมายให
สพป.ยะลา ๑ เปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ภาคฤดูรอน ประจําปการ ๒๕๕๘ ระดับ ๕ จชต.
ตามโครงการสานฝนการกีฬา สูระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต ระหวางวันที่ ๒๒ – ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ ซึ่งมี
ชนิดกีฬา ๕ ประเภท ประกอบดวย กีฬาฟุตบอล กีฬาฟุตซอล กีฬาวอลเลยบอล กีฬาเซปคตะกรอ และกีฬาวิ่ง ๓๑ ขา
นั้น
บัดนี้ การแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาภาคฤดูรอน ประจําป ๒๕๕๘ ตามโครงการ
สานฝนการกีฬา สูร ะบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต ระดับ ๕ จชต. ไดเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว ปรากฏผลการแขงขัน
กีฬา (เอกสารหนา 23 – 26)
๔.๑๘ โครงการสงเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม
ดวยสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน กําหนดจัดกิจกรรมการประกวด
ระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารีทั่วประเทศ ในโครงการสงเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบ มีวินัย เขมแข็ง อดทน เสียสละ
สอดคลองตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และขอความรวมมือจาก สพป.ทุกเขต ๑ ทุกจังหวัด จัดประกวด
ระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจําป ๒๕๕๘
สําหรับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ กําหนดจัดการ
ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจําป ๒๕๕๘ ดังนี้
๑. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘๗
วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘
๒. ระดับจังหวัด
จึงขอประชาสัมพันธไปยังสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียนทีม่ ีความพรอมและสนใจ
สมัครเขารวมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจําป ๒๕๕๘ ไดตั้งแตบัดนี้
จนถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

-๑๐๔.๑๙ โครงการคัดเลือกลูกเสือที่เห็นสมควรไดรับเข็มลูกเสือบําเพ็ญประโยชน
ประจําป ๒๕๕๘
ดวยสํานักงานลูกเสือแหงชาติ กําหนดจัดโครงการคัดเลือกลูกเสือที่เห็นสมควร
ไดรับเข็มลูกเสือบําเพ็ญประโยชน ประจําป ๒๕๕๘ ชั้นที่ ๑ ชั้นที่ ๒ และชั้นที่ ๓ เพื่อใหลกู เสือ เนตรนารีที่ได
บําเพ็ญประโยชนอยางดีเดนตอสถานศึกษา ครอบครัว หรือ กิจการทีเ่ ปนสาธารณประโยชน ประจําป ๒๕๕๘ เพื่อเปน
ขวัญและกําลังใจแกลูกเสือ เนตรนารี และเปนตัวอยางที่ดีแกลูกเสือ เนตรนารี อื่น ๆ โดยใหรวบรวมสงประวัติ
ผลการปฏิบัติงานของลูกเสือ เนตรนารี สงไปยังกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ที่ประชุม

รับทราบ

กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางพรรณี ปานทอง

๔.๒๐ ผลการ O-Net ปการศึกษา ๒๕๕๗

ตามที่ สทศ. ไดประกาศผลการสอบ O-Net ปการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันที่ ๑๕
มีนาคม ๒๕๕๘ นั้น พบวาคะแนนผลการสอบ O-Net ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
ไดผลดังนี้
ตาราง ๑ ผลการสอบ O-Net ระดับประถมศึกษาปที่ ๖ ระดับเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๗ เปรียบเทียบกับปการศึกษา ๒๕๕๖ และเปรียบเทียนกับระดับประเทศ
ระดับประถมศึกษาปที่ ๖
คะแนนเฉลี่ย
ที่ กลุมสาระการเรียนรู
คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับประเทศ
๒๕๕๖
๒๕๕๗
การพัฒนา
๑ ภาษาไทย
35.72
37.32
1.60
44.88
๒ สังคม
30.95
39.73
8.78
50.67
๓ ภาษาอังกฤษ
30.20
32.11
1.91
36.02
๔ คณิตศาสตร
31.16
30.83
-0.33
38.06
๕ วิทยาศาสตร
31.13
34.93
3.80
42.13
๖ สุขศึกษาและพละ
48.40
42.38
-6.02
52.20
๗ ศิลปะ
36.76
36.53
-0.23
45.61
๘ การงาน
40.27
43.40
3.13
56.36
เฉลี่ยรวม
35.57
37.15
1.58
45.74
จากตาราง ๑ พบวา ผลการสอบ O-Net ระดับประถมศึกษาปที่ ๖ ปการศึกษา ๒๕๕๗
ของ สพป.ยะลา ๑ มีคะแนนเฉลี่ยรวมเพิ่มขึ้นจากปการศึกษา ๒๕๕๖ รอยละ ๑.58 เมื่อพิจารณารายกลุมสาระ
การเรียนรูพ บวา กลุมสาระการเรียนรูทมี่ ีคะแนนเฉลี่ยเพิม่ ขึ้นจากปการศึกษา ๒๕๕๖ จํานวน ๕ กลุมสาระการเรียนรู
คือกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร และการงานอาชีพ

-๑๑และเทคโนโลยี สําหรับกลุมสาระการเรียนรูที่มีคะแนนลดลงจากปการศึกษา ๒๕๕๖ จํานวน ๓ กลุมสาระการเรียนรู
คือ กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร สุขศึกษาและพลศึกษา และศิลปะ
เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศพบวา ปการศึกษา ๒๕๕๗ สพป.ยะลา ๑
มีคะแนนเฉลี่ยรวมต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ รอยละ ๘.๕๙
ตาราง ๒ ผลการสอบ O-Net ระดับมัธยมศึกษาปท ี่ ๓ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษายะลา เขต ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๗ เปรียบเทียบกับปการศึกษา ๒๕๕๖ และเปรียบเทียนกับระดับประเทศ
ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๓
คะแนนเฉลี่ย
ที่ กลุมสาระการเรียนรู
คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับประเทศ
๒๕๕๖
๒๕๕๗
การพัฒนา
๑ ภาษาไทย
32.49
30.11
-2.38
35.20
๒ สังคม
29.99
43.34
13.35
46.79
๓ ภาษาอังกฤษ
27.95
27.62
-0.33
27.46
๔ คณิตศาสตร
20.37
29.25
8.88
29.65
๕ วิทยาศาสตร
30.07
34.70
4.63
38.62
๖ สุขศึกษาและพละ
45.43
47.77
2.34
59.32
๗ ศิลปะ
34.45
37.93
3.48
43.14
๘ การงาน
32.95
35.74
2.79
45.42
เฉลี่ยรวม
31.71
35.81
4.10
40.70
จากตาราง ๒ พบวา ผลการสอบ O-Net ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๗ ของ
สพป.ยะลา ๑ คะแนนเฉลี่ยรวมเพิ่มขึ้นจาก ปการศึกษา ๒๕๕๖ รอยละ ๔.๑๐ เมื่อพิจารณารายกลุม สาระการเรียนรู
พบวา กลุมสาระการเรียนรูที่มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปการศึกษา ๒๕๕๖ จํานวน ๖ กลุมสาระการเรียนรูคือ
กลุมสาระการเรียนรูสงั คมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม คณิตศาสตร สุขศึกษาและพละศึกษา และศิลปะ วิทยาศาสตร
และการงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับกลุมสาระการเรียนรูที่มีคะแนนลดลงจากปการศึกษา ๒๕๕๖ จํานวน ๒ กลุม
สาระการเรียนรูคือ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
๔.๒๑ การจัดระดับคุณภาพ คะแนนสอบ O-Net ปการศึกษา ๒๕๕๗ รายโรงเรียน
สพป.ยะลา ๑ ไดจัดระดับคุณภาพคะแนนสอบ O-Net ปการศึกษา ๒๕๕๗
ไว ๔ ระดับ ดังนี้
ดีมาก หมายถึง คะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศ
ดี
หมายถึง คะแนนเฉลี่ยต่ํากวาระดับประเทศแตสูงกวาระดับเขตพื้นที่
พอใช หมายถึง คะแนนเฉลี่ยต่ํากวาระดับเขตพื้นที่แตไมไดอยูใน ๒๕ อันดับสุดทาย
ปรับปรุง หมายถึง คะแนนเฉลี่ยอยูใน ๒๕ อันดับสุดทาย

-10จากการจัดระดับคุณภาพ คะแนนสอบ O-Net ปการศึกษา ๒๕๕๗ พบวาโรงเรียนในสังกัด
สพป.ยะลา ๑ มีคะแนนเฉลี่ย O-Net ปการศึกษา ๒๕๕๗ ในแตละกลุม สาระการเรียนรู ดังนี้
ที่ กลุมสาระการเรียนรู
1 ภาษาไทย
2 สังคมฯ
3 ภาษาอังกฤษ
4 วิทยาศาสตร
5 คณิตศาสตร
6 สุขศึกษาและพละ
7 ศิลปะ
8 การงานอาชีพ
เฉลี่ยทุกกลุม สาระ

ระดับประถมศึกษา
จํานวนโรงเรียน
ดีมาก
ดี
พอใช
6
28
52
4
21
61
15
12
59
13
18
55
4
31
55
5
26
55
5
25
56
5
27
54
3
24
59

ปรับปรุง
25
25
25
25
25
25
25
25
25

ระดับมัธยมศึกษา
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ความสามารถ
ดานภาษา
ดานคํานวณ
ดานเหตุผล
รวม 3 ดาน

กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย
สังคมฯ
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร
คณิตศาสตร
สุขศึกษาและพละ
ศิลปะ
การงานอาชีพ
เฉลี่ยทุกกลุม สาระ

ดีมาก
2
3
5
4
1
1
1
1

จํานวนโรงเรียน
ดี
3
1
1
1
2
3
4
2

พอใช
4
5
4
4
7
6
5
5
6

๔.๒๒ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน
ปการศึกษา ๒๕๕๗ ของ สพป.ยะลา ๑
ปการศึกษา 2556
ปการศึกษา 2557
เปรียบเทียบ
ประเทศ
ระดับเขตพื้นที่
ประเทศ
ระดับเขตพื้นที่
ป57/56
เขต/ประเทศ
51.22
41.43
50.71
43.66
2.23
-7.05
36.94
32.71
42.14
36.49
3.78
-5.65
46.03
37.31
48.57
41.54
4.23
-7.03
44.73
37.15
47.13
40.56
3.41
-6.57

-1๑จากตาราง ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผูเ รียน ปการศึกษา
2557 พบวา คะแนนความสามารถเฉลี่ยทั้งสามดานเทากับ 47.13 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปการศึกษา 2556 เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน พบวามีคะแนนเพิ่มขึ้นจากปการศึกษา 2556 ทุกดาน เมื่อเปรียบเทียนกับระดับประเทศ พบวาผลการ
ประเมินของ สพป.ยะลา 1 มีคะแนนต่ํากวาระดับประเทศทุกดาน
๔.๒๓ การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ป 2015
สืบเนื่องจากประเทศไทยไดเขารวมเปนสมาชิกองคการเพือ่ ความรวมมือและพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ (OECD) และเขารวมโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ตั้งแตป ๒๐๐๐ โครงการดังกลาว
ไดประเมินสมรรถนะเยาวชนของประเทศสมาชิกที่มีอายุระหวาง 14 - 15 ป 3 ดาน คือ
๑) ดานการรูเ รื่องการอาน (Reading Literacy)
๒) ดานการรูเ รื่องคณิตศาสตร (Mathematical Literacy)
๓) ดานการรูเ รื่องวิทยาศาสตร (Scientific Literacy)
โดยดําเนินการประเมิน ๓ ปตอครั้ง ป 2015 หรือ 2558 จะครบรอบการประเมินอีกครั้ง และกําหนดใหมีการ
ประเมินดานการแกปญ
 หาแบบรวมมือ (Collaborative Problem Solving) เพิ่มเติมจากการประเมิน อีกทั้ง
ปรับเปลี่ยนวิธีการประเมินโดยใชเครื่องคอมพิวเตอรเปนเครือ่ งมือในการประเมิน และในป 2015 การประเมินจะ
มุงเนนการประเมินการรูเ รื่องวิทยาศาสตร (Scientific Literacy)
สพฐ. จึงมีโครงการยกระดับคุณภาพผูเ รียนเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการ
ประเมิน PISA ป 2015 ซึ่งจะจัดสอบในเดือนสิงหาคม 2558 โดยจังหวัดยะลาจะเปนหนวยสุมในการสอบ
ครั้งนี้ดวย
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ไดจัดอบรมศึกษานิเทศกเพื่อเปนวิทยากร
แกนนํายกระดับคุณภาพผูเรียนในการประเมิน PISA เมื่อวันที่ 16 – 19 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร
ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี และสพป.ยะลา 1 ไดจัดกิจกรรมพัฒนาครูวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ในโรงเรียนขยายโอกาส เมื่อวันที่ 1 – 3 เมษายน 2558 ณ หองประชุม บาลา – ฮาลา สพป.ยะลา 3 และมี
โครงการทีจ่ ะพัฒนาครูระดับมัธยมศึกษาตอนตนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ภายใน
เดือนมิถุนายน 2558 เพื่อเปนวิทยากรแกนนํายกระดับคุณภาพผูเรียน อายุ 15 ป ในโรงเรียน เพื่อรองรับการประเมิน
PISA ในป 2015
4.2๔ การดําเนินงานพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามจุดเนน ปการศึกษา 2558
การดําเนินงานพัฒนาคุณภาพผูเ รียนตามจุดเนน ปการศึกษา 2558 ดวย
กระบวนการ Triple A ผานทางระบบ Online ประกอบดวย ๓ มิติ คือ
มิติที่ 1 ระดับความสําเร็จของกระบวนการนําจุดเนนพัฒนาผูเรียนสูการปฏิบัติ
ในโรงเรียนมี ๖ ตัวชี้วัด
มิติที่ ๒ ระดับความสําเร็จการพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามจุดเนนปฐมวัย มี ๑ ตัวชี้วัด
ป.1 – ป.6 มี 25 ตัวชี้วัด ม.1 – ม.3 มี 21 ตัวชี้วัด
มิติที่ ๓ ระดับความสามารถการอาน ป.3 , ป.6 มี 16 ตัวชี้วัด โรงเรียนจะตอง
ดําเนินการประเมินตามเครื่องมือที่กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สําเนาใหในแผน CD ภาคเรียน

-12ละ ๑ ครั้ง และใหใชขอมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2558 เมื่อประเมินนักเรียนเรียบรอยแลว ใหบันทึกขอมูลใน
Triple A
ครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ 25 กันยายน 2558
ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2559
4.2๕ นโยบายการพัฒนาภาษาไทย ปงบประมาณ 2558
นโยบายการพัฒนาภาษาไทย ปงบประมาณ 2558
1. ปการศึกษา 2558 เปนปปลอดนักเรียนอานไมออกเขียนไมได
2. เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เมื่อจบชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ตองอานออกเขียนไดและมีมาตรการประเมินผลใหเปนรูปธรรม
3. สงเสริมการเรียนการสอนวรรณคดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุ ครบ 60 พรรษา
4. พัฒนาวิทยากรแกนนํา โดยการเรงรัดคุณภาพการอานรูเ รือ่ งและสื่อสารได
5. พัฒนาทักษะภาษาไทย แกครูและนักเรียนเพือ่ รับโลรางวัลเนื่องในวันภาษาไทย
แหงชาติป 2558
วันที่ ๖ – ๘ พฤษภาคม ๒๕๘ ผูอํานวยการกลุมนิเทศฯ จะไปประชุมเพือ่ คัดเลือก
ครูเพื่อเปนวิทยากร และนํามาขยายผลในการเรียนการสอนชั้น ป.๑ อานออกเขียนไดตอไป
ที่ประชุม

รับทราบ

สมาพันธครูจังหวัดยะลา
นายมนพ บุญทวิโรจน

ระเบียบวาระที่ ๕

๑. การเลื่อนขั้นเงินเดือนของ ศอ.บต. ๒๒.๕ % ขอใหยึดตามสั่งการของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
๒. เวลาราชการทวีคูณของขาราชการครูที่จะเกษียณอายุราชการในปนี้
ทางสมาพันธครูจะไปรวมประชุมกับแมทัพภาค ๔ ในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
และจะประสานขอมูลเวลาราชการทวีคูณให
๓. ในการประชุมเพื่อรักษาความปลอดภัยครู ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ณ โรงแรมยะลาแกรนดพาเลซ หากใครมีขอของใจ หรือตองการอะไรขอให
ซักถามไดเลย
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
-ไมม-ี

-๑๓ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ

รองจีรยุทธ วิชญรักษ

ประธาน

๖.๑ เรื่องการดําเนินการกอสรางบานพักครูศูนยครูใตจงั หวัดยะลา ซึ่งไดจัดซื้อที่ดินเมื่อ
ป ๒๕๕๔ ไดรับงบประมาณ ๑๔๒ ลานบาท และเพือ่ รับทราบขอมูลความประสงค
เขาอยูบานพัก จึงไดแจงโรงเรียนดําเนินการสํารวจความประสงคอยูบานพักโดยให
สงถึง สพป.ยะลา ๑ ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๖.๒ ขอเชิญทานผูบริหารสถานศึกษาเขารวมประชุมการรักษาความปลอดภัยครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมยะลาแกรนดพาเลซ
๖.๓ งบประมาณ CCTV จํานวน ๔๑ ลานบาท กําลังดําเนินการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อ
และคณะกรรมการตรวจรับรวมกับสํานักงานเขตพื้นที่ โดยจะดําเนินการใหไดตาม
มาตรฐานที่กําหนด และจะใหแลวเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
๖.๔ ขอขอบคุณผูบริหารทุกทานที่มารวมประชุมในวันนี้โดยพรอมเพรียงทุกคนวัตถุประสงค
เพื่อตองการใหทุกทานทํากิจกรรมรวมกัน จะไดเกิดความรักสามัคคี
๖.๕ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เปนการประชุมในระดับจังหวัด สําหรับระดับอําเภอ
ขอใหประธานศูนยเครือขายประสานนายอําเภอ เพื่อนัดประชุมในระดับอําเภอตอไป

เลิกประชุม

เวลา ๒๐.๓๐ น.
ลงชื่อ

อรอนงค เมืองฝาย
ผูจดรายงานการประชุม
(นางอรอนงค เมืองฝาย)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

ลงชื่อ

วรรณี ปูเพ็ชร
ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางวรรณี ปูเพ็ชร)
ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ

