รายงานการประชุมผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
ครั้งที่ ๑ ประจําป ๒๕๕๗
วันอังคารที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ หองประชุมรายา สพป.ยล.๑
***************
ผูมาประชุม
๑. นายอาดุลย พรมแสง
๒. นายจีรยุทธ วิชญรักษ
๓. นายดุลฤทธิ์ มาเส็ม
๔. นางภัทราพร ศิริโภคา
๕. นายณรงค ศรีละมุล
๖. นายเอกรัฐ สมจิตร
๗. นายมนูญ พืชสะกะ
๘. นางพวงนิตย วิชญรักษ
๙. นางพัชรียา ปรีดางกูร
๑๐.นางวรรณี ปูเพ็ชร
๑๑. นางสุกันยา บํารุงหนูไหม
๑๒. นางวรรณฤดี สัตยาทิตย
๑๓. นางอรเพ็ญ ทองชวย
๑๔. นายดลเหลาะ หมัดอาด้ํา
๑๕. นายประสิทธิ์ กาสอ
ผูบริหารโรงเรียน
อําเภอเมืองยะลา
อําเภอรามัน
อําเภอกรงปนัง
ผูไมมาประชุม
๑. นายสุทรรศน ซุนจาย
๒. นายจัตุรงค สัสดี
๓. นายสมพงษ ปานเกลา
๔. นายอมร ประวัติกลุ
๕. ผูอํานวยการโรงเรียนบานคลองทราย
๖. ผูอํานวยการโรงเรียนบานบาโด
๗. ผูอํานวยการโรงเรียนบานบูเกะคละ
๘. ผูอํานวยการโรงเรียนประชาอุทิศ
๙. ผูอํานวยการโรงเรียนบานยะลา
๑๐. ผูอํานวยการโรงเรียนวัดลําใหม
๑๑. ผูอํานวยการโรงเรียนคีรีบรู วัฒนา

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
รอง ผอ.สพป.ยล ๑
แทน ผอ.กลุมนิเทศฯ
ผอ.กลุมบริหารงานบุคคล
ผอ.กลุมนโยบายและแผน
ผอ.กลุมอํานวยการ
ผอ.กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
แทน ผอ.กลุมบริหารงานการเงิน ฯ
ผอ.หนวยตรวจสอบภายใน
แทน หัวหนาศูนย ITE
หัวหนาศูนยสง เสริมอิสลาม
จํานวน ๔๒ คน
จํานวน ๕๒ คน
จํานวน ๑๐ คน
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

-2ผูเขารวมประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.

นางวัลลภา นัคราเรือง
นางอรอนงค เมืองฝาย
นายภาคภูมิ อินทรสกุล
น.ส.โนรียา ยูโซะ

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ

กอนวาระการประชุม
ประธานที่ประชุมมอบเกียรติบัตรใหนักเรียนที่ไดรับรางวัลจากการแขงขันทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ ประจําป พ.ศ.2556 (รอบระดับประเทศ)
1) รายชื่อนักเรียนไดรับเกียรติบัตรการแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําป พ.ศ.2556
(รอบระดับประเทศ) วิชาคณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา
ที่
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อ – สกุล
เด็กชายธัชพล จิรรัตนโสภา
เด็กชายณักษชัย แซเจน
เด็กชายปพนธีร เรืองตัณฑวัฒน
เด็กชายศรัณย สุขาเขิน
เด็กชายเบญญา รัตตัญู
เด็กชายพิพัฒน บุญธรักษา
เด็กชายสุธี หงนิพนธ

โรงเรียน
อนุบาลยะลา
นิบงชนูปถัมภ
อนุบาลยะลา
นิบงชนูปถัมภ
อนุบาลยะลา
อนุบาลยะลา
อนุบาลยะลา

รางวัล
ทอง
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย

2) รายชื่อนักเรียนไดรับเกียรติบัตรการแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําป พ.ศ.2556
(รอบระดับประเทศ) วิชาวิทยาศาสตร ระดับประถมศึกษา
ที่
1
2

ชื่อ – สกุล
เด็กหญิงศิรดา สุวรรณอินทร
เด็กชายชินาธิป แกวกํายาน

โรงเรียน
อนุบาลยะลา
มานะศึกษา

รางวัล
ทอง
ทองแดง

นายอาดุลย พรมแสง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา
เขต ๑ เปนประธานการประชุม กลาวชื่นชมและแสดงความยินดีกับสถานศึกษา และนักเรียนไดรับรางวัลจากการ
แขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําป พ.ศ.2556 (รอบระดับประเทศ) และดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ

๑.๑ ปใหมนี้ขอใหทุกทานและครอบครัว มีความสุขประสบความสําเร็จในทุกดาน และเปน
กําลังหลักในสถานศึกษา และขอเปนกําลังใจใหการทํางานเปนไปดวยความราบรื่นไมมีปญ
 หาและอุปสรรค

-๓๑.๒ การสอบ O-Net ในปนี้ขอใหสถานศึกษาแขงขันกับตัวเองวาปการศึกษา ๒๕๕๖ จะ
พัฒนาใหผลการทดสอบเพิม่ ขึ้นมากนอยเพียงใด การทดสอบครั้งนีจ้ ะไมมกี ารบอกขอสอบใหกบั นักเรียน ในการคุมสอบ
จะใชกรรมการจากตางศูนยเครือขาย การพิจารณาความดีความชอบผูบริหารจะพิจารณาจากผลการสอบ O-Net เปน
หลัก
๑.๓ การอานออกเขียนไดของนักเรียนชั้น ป.๓ , ป.๖ มอบหมายให รอง ผอ.สพป.ยล.๑
และศึกษานิเทศก ทีร่ ับผิดชอบแตละศูนยเครือขายดูแล และใหรายงานผลภายในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๗ โดยจะใช
ขอสอบกลาง
๑.๔ ขอเชิญคุณครูทุกคนมารวมงานวันครูจงั หวัดยะลา ประจําป ๒๕๕๗ ทั้งพิธีทางศาสนา
และพิธีบรู พาจารย กิจกรรมงานเลี้ยงภาคกลางคืน ขอความรวมมือศูนยเครือขายสถานศึกษาทุกศูนย สําหรับการแขงขัน
กีฬาปนี้ไมไดดําเนินการเพราะงบประมาณไมเปนไปตามเปาหมาย
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๖ /๒๕๕๖
วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ (WWW.yala.1.go.th)

ที่ประชุม

รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖
- ไมมี -

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องแจงเพื่อทราบ

กลุมบริหารงานบุคคล
รองจัตุรงค สัสดี

4.1 ขอเสนอแนะจาก อ.ก.ค.ศ. สพป.ยะลา เขต 1 เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
และการยายกรณีพิเศษ

ดวย อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ไดเสนอแนะเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลเรื่องการยาย กรณีที่คณะกรรมการกลั่นกรองของสถานศึกษา (มวลชนหรือกรรมการสถานศึกษา)
ไดพิจารณาแลวเห็นวาไมตองการสุภาพสตรี หรือบางพื้นที่ไมตองการคนที่นับถือศาสนาพุทธ แตในทางปฏิบัติไมสามารถ
ดําเนินการตามที่เสนอได ขอความรวมมือใหทานผูบ ริหารสถานศึกษาไดชี้แจงเรื่องนี้ใหคณะกรรมการกลั่นกรองทราบ
ดวย
นางพวงนิตย วิชญรักษ 4.๒ ผูบริหารโรงเรียนที่ยายมาจากตางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แนะนําผูบริหารโรงเรียนที่ยายมาจากตางเขตพื้นที่ จํานวน ๓ ราย
1) นายอรรถกานต อุศมา ผูอํานวยการโรงเรียนบานกือเม็ง ยายมาจาก สพป.ยะลา เขต 2
2) นายมาหะมุด สมอดียอ ผูอํานวยการโรงเรียนบานปูลัย ยายมาจาก สพป.ยะลา เขต 3
3) นายอุดมศักดิ์ จุนโท ผูอํานวยการโรงเรียนบานพรุ ยายมาจาก สพป.ยะลา เขต 2

-๔4.๓ การยายขาราชการครูสายผูสอน
ขาราชการครูสายผูสอนที่ประสงคยาย ใหยื่นคํารองขอยายประจําป 2557 ครั้งที่ 1
ระหวางวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ 2557 โดยสามารถระบุโรงเรียนที่ประสงคขอยายทัง้ มีตําแหนงวาง/คาดวาจะวาง/
ไมมีตําแหนงวาง โดยจะดําเนินการพิจารณาตัดโอนตําแหนงที่ไมมีคนครอง ไปใหโรงเรียนขาดแคลนอัตรากําลัง (เปนการ
เฉลี่ยความสุขจากโรงเรียนทีเ่ กินเกณฑไปยังโรงเรียนที่ต่ํากวาเกณฑ)
4.๔ การกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง
ก.ค.ศ. ไดกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง เพื่อบรรจุและแตงตั้ง
เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งกําหนดอัตราเงินเดือนและจํานวนเงินที่ไดปรับตามคุณวุฒทิ ี่
ก.ค.ศ.รับรอง (การปรับเงินเดือนชดเชยผูไดรับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุใหม) มีผลใชบงั คับตั้งแต
วันที่ 1 มกราคม 2556 แล ะ 1 มกราคม 2557 ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว21
ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2556 โดยมีอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ ดังนี้
 ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป บรรจุครูผูชวย ตั้งแต 1 มกราคม 2556 เปนขั้น 13,470 บาท
บรรจุครูผูชวย ตั้งแต 1 มกราคม 2557 เปนขั้น 15,050 บาท
 ปริญญาตรี หลักสูตร 5 ป บรรจุครูผูชวย ตั้งแต 1 มกราคม 2556 เปนขั้น 14,300 บาท
บรรจุครูผูชวย ตั้งแต 1 มกราคม 2557 เปนขั้น 15,800 บาท
 ปริญญาโท
บรรจุครูผูชวย ตั้งแต 1 มกราคม 2556 เปนขั้น 16,570 บาท
บรรจุครูผูชวย ตั้งแต 1 มกราคม 2557 เปนขั้น 17,690 บาท
 ปริญญาเอก
บรรจุครูผูชวย ตั้งแต 1 มกราคม 2556 เปนขั้น 20,320 บาท
บรรจุครูผูชวย ตั้งแต 1 มกราคม 2557 เปนขั้น 21,150 บาท
๔.๕ การขอเหรียญราชการชายแดน
ราชกิจจานุเบกษาไดประกาศรายชื่อผูไดรบั เหรียญราชการชายแดน เลมที่ ๒๐ตอน ๓๕ ข
ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ มีบุคลากรในสังกัดไดรับประมาณ ๒๐๐ คน ในสวนของ สพป.ยะลา ๑ มีขอมูลทั้งสิ้น
๘ ชุด ตรวจผานแลว ๕ ชุด (ประกาศชื่อแลว ๒ ชุด) ชุดที่ ๖ สํานักงานจังหวัดยะลากําลังตรวจ สวนชุดที่ ๗ – ๘ กลุม
บริหารงานบุคคลกําลังดําเนินการตรวจสอบอยูและจะดําเนินการไปตามลําดับ
ผูที่มีรายชื่อตามประกาศราชกิจจานุเบกษาแลว ประสงคจะทําบัตรเหรียญราชการ
ชายแดน ติดตอขอรับแบบฟอรมและยื่นคํารองที่กลุมบริหารงานบุคคล
๔.๖ การลงชื่อมารวมกิจกรรมงานวันครูจังหวัดยะลา ประจําป ๒๕๕๗
ใหผูบริหารสถานศึกษาดาวโหลดแบบลงลายมือชื่อการเขารวมกิจกรรมงานวันครู
จังหวัดยะลา ประจําป ๒๕๕๗ แลวใหผทู ี่จะมารวมงานลงชื่อและนํามามอบใหคณะกรรมการฝายตอนรับในวันงาน
เพื่อไมเปนการเสียเวลาเขาแถวลงชื่อมารวมกิจกรรม
ผอ.สพป.ยล.๑

๑. ใหสถานศึกษาตรวจดูรายชื่อจากประกาศราชกิจจานุเบกษา สําหรับคนที่ยงั ไมมรี ายชื่อใน
ครั้งนี้ใหประสานกับกลุมบริหารงานบุคคลวารายชื่ออยูในชุดใด และใหแจงคนที่มีรายชื่อ
แลวจัดทําบัตรเหรียญราชการชายแดน

-๕๒. ในการประชุมประจําเดือนผูบริหารคราวตอไป ใหผูบริหารสถานศึกษามาประชุมดวย
ตนเอง เวนแตกรณีที่มีภารกิจสําคัญ เชน การรับเสด็จฯ
๓. การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ รอการจัดสรรเงินจาก สพฐ. เมื่อไดรับแลวจะดําเนินการ
เบิกจายใหตอไป
๔. การจัดสรรครูพเี่ ลี้ยงเด็กพิการ ๑๕ โรงเรียน คณะกรรมการมีมติใหใชขอมูลทางการแพทย
เปนหลัก ยึดใบรับรองแพทย สวนขอมูลเด็ก LD รายงานไมตรงกัน ครูที่ไดรับจัดสรร
ใหมจะรายงานตัววันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ ทั้ง ๑๕ โรงเรียน
๕. ตําแหนงวางของผูอํานวยการโรงเรียน อ.ก.ค.ศ.พิจารณาตําแหนงวางแลว และไดจัดสง
ไปยัง สพฐ. เพื่อจะไดดําเนินการประกาศสอบตําแหนงผูอ ํานวยการโรงเรียนตอไป
ที่ประชุม

รับทราบ

กลุมนโยบายและแผน
นางพัชรียา ปรีดางกูร 4.๗ แนวทางการบริหารงบประมาณ งบดําเนินงาน ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา
ดวย สพฐ.ไดกําหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. 2557
เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานตามวิสัยทัศน พันธกิจ ผลผลิต กลยุทธ จุดเนน ของ สพฐ. ดังนี้
1. งบประมาณดําเนินงานในสวนของ สพฐ. ดําเนินงานตามกลยุทธ จุดเนน โครงการ
กิจกรรม โดยมีสํานักและหนวยงานสวนกลางเปนผูรับผิดชอบโครงการดําเนินงาน
2. งบประมาณดําเนินงานสําหรับ สพท.
2.1 งบประมาณตามความจําเปนพื้นฐาน เพื่อ ใชบริ หารจั ดการ สพท. ซึ่งตอ งดูแล
นักเรียนใหมี การพัฒ นาในทุก ดาน พิจารณาจัดสรรตามเกณฑง บบริ หารงานเขตพื้นที่ ทั้งดานงบประมาณ ดานการ
บริหารงานบุคคล และดานการบริหารทั่วไป คาสาธารณูปโภค ระยะหางไกล และจัดสรรตามภาระงาน ความจําเปน
พื้นฐานของภาระงาน ผลการปฏิบัติงาน เกณฑจํานวนนักเรียน ครู จํานวนโรงเรียนที่อยูในพื้นที่ คุณภาพการบริหาร
จัดการของเขตพื้นที่จากจํานวนโรงเรียนที่ผานการประเมินภายนอก
2.2 งบประมาณเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ เพื่อให สพท. ดําเนินการตามกลยุทธ
จุดเนน ของ สพฐ. และพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบทของเขตพื้นที่การศึกษา มีโครงการ/กิจกรรมที่แสดงการ
ผลักดันคุณภาพการจัดการศึกษา การสรางนวัตกรรมใหมๆ การวิจัย การผลิตอุปกรณ สื่อ เพื่อใชในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่สามารถเปนตนแบบได
3. งบประมาณดําเนินงานสําหรับสถานศึกษา นอกจากไดรับงบประมาณในสวนของ
งบเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน แลว สพฐ.
ไดตั้งงบประมาณในสวนของงบดําเนินงานใหสถานศึกษาเพื่อเปนการสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการศึกษาได
สะดวกรวดเร็ วมีป ระสิท ธิภาพ อี กส วนหนึ่ง เชน คาเชาบ าน คาซอ มแซมสิ่ ง กอ สราง คาวัส ดุก ารศึก ษา เป นตน งบ
ดําเนินงานสวนนี้ สพฐ. จะจัดสรรมาตั้งจายที่เขตพื้นที่ เพื่อบริหารจัดการใหสถานศึกษาที่เปนกลุมเปาหมายมาเบิกจาย
ทั้งนี้ ตองมีขอมูลประกอบการจัดสรรรายการตาง ๆ ที่ชัดเจน ถูกตอง
4.๘ ทิศทางการจัดการศึกษาของ สพป.ยล.1 ประจําปงบประมาณ 2557
(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1 หนา 1๔ – ๒๒ )

-๖4.๙ การจัดสรรงบประมาณป 2557 งบแปรญัตติ
ดวยในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 สพฐ. ไดรับงบแปรญัตติ จํานวน 2 รายการ คือ
1) รายการครุภัณฑการศึกษา
2) รายการคากอสราง ปรับปรุง ซอมแซมอาคารเรียน และสิ่งกอสรางประกอบ
สพฐ. จะดําเนินการจัดสรรงบประมาณรายการดังกลาวใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2557 ดังนั้น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัด ไมตองสงรายละเอียดคําของบแปรญัตติไปยัง สพฐ.
4.๑๐ การกรอกขอมูลเพื่อใชสําหรับจัดสรรงบประมาณประจําป 2557
ดวยในปงบประมาณ 2557 สพฐ.ไดรบั อนุมัตจิ ัดสรรประมาณตามโครงการจัดหา
คอมพิวเตอรและเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรพกพา (แท็บเล็ต)
สําหรับนักเรียน ป.1 และม.1
เพื่อใหการจัดทําบัญชีจัดสรรงบประมาณป 2557 ของ สพฐ. มีความถูกตองตามขอมูล
ของโรงเรียน และตามความจําเปนขาดแคลน จึงขอใหโรงเรียนกรอกขอมูลผานทางเว็บไซต
www.obecnet.bopp.go.th รายละเอียดดังนี้
1. กรอกขอมูลบุคลากร และนักเรียน ภายในโรงเรียน
2. กรอกขอมูลสํารวจความตองการโทรทัศนสี ขนาดจอภาพไมต่ํากวา 46 นิ้ว พรอม
อุปกรณควบคุมและบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอรพกพา (แท็บเล็ต) พรอมระบบ
3. กรอกขอมูลสํารวจความตองการโทรทัศนสี ขนาดจอภาพไมต่ํากวา 46 นิ้ว พรอม
อุปกรณเชื่อมตอระบบ IP TV
4. กรอกขอมูลสํารวจความตองการ Upgrade ระบบปฏิบัติการเดิมเปน Windows 8
กลุมนโยบายและแผน ไดมีหนังสือแจงขอใหโรงเรียนเรงดําเนินการกรอกขอมูลผาน
เว็บไซต ภายในวันที่ 10 มกราคม 2556 ไปแลว เนื่องจาก สพฐ. ไดแจงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Username
และ Password โดยใหใชรหัสโรงเรียน SMIS 8 หลัก เปนทั้ง Username และ Password เพื่ อ เขา ไปดํา เนิ นการ
กรอกขอมูลในระบบ จึงขยายเวลาใหโรงเรียนกรอกขอมูลใหแลวเสร็จ ภายในวนที่ 12 มกราคม 2557 หากโรงเรียน
ไมกรอกขอมูลภายในระยะเวลาที่กําหนด สพฐ. ถือวาโรงเรียนไมประสงคขอรับการจัดสรรงบประมาณประจําป 2557
4. ๑๑ การจัดซื้อเครื่อง Tablet สําหรับนักเรียนชั้น ป.1 และ ม.1
สพฐ.ไดดําเนินการทําสัญญาซื้อขายเครื่อง Tablet เปน 4 โซน คือ
โซนที่ 1 (ภาคกลางและภาคใต) สําหรับนักเรียนชั้น ป.1 จํานวน 250,997 เครื่อง กับ
บริษัท เซินเจิ้น อิงถัง อินเทลิเจนท คอนโทรล จํากัด โดยมีราคาเครื่องละ 1,953.12 บาท
โซนที่ 2 (ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) สําหรับนักเรียนชั้น ป.1 จํานวน
313,816 เครื่อง กับบริษัท เซินเจิ้น อิงถัง อินเทลิเจนท คอนโทรล จํากัด ราคาเครื่องละ 2,103.64 บาท
โซนที่ 3 (ภาคกลางและภาคใต) สําหรับนักเรียนชั้น ม.1 และครูชั้น ม.1 (มีปญหาการจัดซื้อ)
โซนที่ 4 (ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) สําหรับนักเรียนชั้น ม.1 จํานวน
327,488 เครื่อง และครูชั้น ม.1 จํานวน 29,536 เครื่อง กับบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด
ราคาเครื่องละ 2,196 บาท

-๗สพฐ.ไดมีหนังสือ (ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2556) แจง สพป.เขต 1 ทุกจังหวัดจัดเตรียมสถานที่สําหรับ
การรองรับ Tablet จากบริษัทผูขายที่จ ะเริ่ มทยอยสง ทั้งนี้ เขตพื้นที่ และสถานศึกษาสามารถติดตามขาวสารความ
เคลื่อนไหวตลอดจนคําชี้แจงตาง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ Tablet ไดที่เว็ปไซต http://210.1.20.40/eme หรือ
โทรศัพท 0 2280 8241
ผอ.สพป.ยล.๑

โรงเรียนทีป่ ระสงคจะซอมแซมหลังคา ใหติดตอคุณสุนันทาฯ สพป.ยะลา เขต ๑
มีงบประมาณคาซอมแซม จํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ที่ประชุม
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ศูนยสงเสริมอิสลามศึกษา
รองฯดุลยฤทธิ์ มาเส็ม 4.๑๒ การจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
สพป.ยล. ๑ กําชับและสงเสริมใหโรงเรียนในสังกัดจัดจัดการศึกษาทางไกลผาน
ดาวเทียมในปการศึกษา ๒๕๕๖ อยางเปนระบบและตอเนื่อง เพื่อสรางหองเรียนเขมแข็ง สถานศึกษาเขมแข็ง ทั้งนี้
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมอยางเปนระบบและตอเนือ่ งจะไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
สพป.ยล. ๑ ในปนี้ หากมีโรงเรียนใดที่ตองการใหตรวจเยี่ยมใหติดตอภายใน ๗ วัน
4.1๓ การละหมาดฮายัตในวันครู
ขอใหผูบริหารที่นับถือศาสนาอิสลาม (สุภาพบุรุษ) รวมละหมาดฮายัตในวันครู
๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ อาคารหอประชุมหลังเกามหาวิทยาลัยราชภัฏ ยะลา และขอใหทานแจง ครู
พนักงานราชการ บุคลากรทางการศึกษาที่นับถือศาสนาอิสลาม (สุภาพบุรุษ) เขารวมละหมาดในวันและเวลาดังกลาว
นายประสิทธิ์ กาสอ

4.1๔ การจัดสรรงบประมาณ ป ๒๕๕๗ โครงการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาใน
โรงเรียนของรัฐ

ปงบประมาณ ๒๕๕๗ ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. ๕๖ – ธ.ค. ๕๖ )สํานักพัฒนาการศึกษาเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตไดดําเนินการจัดจาง ตามโครงการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาใน
โรงเรียนของรัฐ ขณะนี้มี ๓๕ โรงเรียน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และแกไขเพิ่มเติม
ขณะนี้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ไดเบิกจายไปแลวคนละ ๑๕,๐๐๐ บาท เดือน ต.ค. และ
พ.ย. ๕๖ สวน เดือน ธ.ค. ๕๖ นั้น ใหโรงเรียนรีบดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕
และแกไขเพิ่มเติม (ทําสัญญาจางใหมเดือนตุลาคม – ธันวาคม และจัดทําคําขอเบิกเงินเหมือนพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย มีการตรวจรับการจาง)
4.1๕ การจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนอิสลามศึกษาแบบเขม
ขอใหทางโรงเรียนไดกวดขัน เขมงวดทุกเรื่องตามหนาที่ของสถานศึกษา ดานวิชาการ
งานธุรการ โดยใหปฏิบัตหิ นาที่ เสมือนครูประจําการ ยึดระเบียบตามแนวปฏิบัติของขาราชการ
๔.1๖ เอกสารชั้นเรียน
ศูนยสงเสริมอิสลามศึกษา ดําเนินการจัดประชุมครูผสู อนอิสลามศึกษาเพื่อ
กําหนดรูปแบบในการจัดทําเอกสารชั้นเรียน ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗

-๘4.1๗ การจัดสอบ I-NET
สทศ. จะดําเนินการทดสอบดานอิสลามศึกษา ในวันเสาร ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๗
ซึ่งไดกําหนดสนามสอบดังนี้
๑. สนามสอบโรงเรียนบานตะโละซูแม
๒. สนามสอบโรงเรียนบานสะเอะ
๓. สนามสอบโรงเรียนสันติวิทยา
๔. สนามสอบโรงเรียนคุรุชนพัฒนา
๕. สนามสอบโรงเรียนบานตาสา ประกอบดวย ร.ร.บานตาสา, ร.ร.บานปอเยาะ, ร.ร.บานบาตัน
๖. สนามสอบโรงเรียนบานนิบงพัฒนา
๗. สนามสอบโรงเรียนบานบันนังบูโย
๘. สนามสอบโรงเรียนบานบุดี ประกอบดวย ร.ร.บานบุด,ี ร.ร.บานรั้วตะวัน, ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๒๔
๙. สนามสอบโรงเรียนบานสาคอ ประกอบดวย ร.ร.บานสาคอ, ร.ร.บานบาโด, ร.ร.บานตาเซะ
๑๐. สนามสอบโรงเรียนบานกอตอตือระ ประกอบดวย ร.ร.บานกอตอตือระ,
ร.ร.บานพอแม็ง, ร.ร.บานโตะปาแกะ
๑๑. สนามสอบโรงเรียนบานจะรังตาดงมิตรภาพที่ ๑๗๕
๑๒. สนามสอบโรงเรียนบานตะโละหะลอ ประกอบดวย ร.ร.บานตะโละหะลอ,
ร.ร.บานจะกวะ
๑๓. สนามสอบโรงเรียนบานมาแฮ ประกอบดวย ร.ร.บานมาแฮ, ร.ร.บานบือมัง
๑๔. สนามสอบโรงเรียนพัฒนาบาลอ
๑๕. สนามสอบโรงเรียนรามันหศิริวิทย
ใหผรู ับผิดชอบเปดเว็บ สทศ. เพื่อดูเลขที่นั่งสอบของนักเรียน ซึ่ง สทศ.จะประกาศเลขที่นงั่ สอบและ
สนามสอบวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๗ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ กําหนดประชุมคณะทํางาน
ดําเนินการจัดสอบ I-NET ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ ขอใหผบู ริหารแจงผูที่มรี ายชื่อในคําสั่งทุกทานทราบและเขารวม
ประชุมในวันดังกลาว
ผอ.สพป.ยล.๑

สํานักพัฒนาการศึกษาฯภาคใต ไมมีนโยชายจะขยายตําแหนงวิทยากรอิสลามศึกษา

ที่ประชุม

รับทราบ

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
นางสุกันยา บํารุงหนูไหม 4.1๘ การจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2557
การจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2557 วันที่ 11 มกราคม 2557
ณ สนามโรงพิธีชางเผือก เทศบาลนครยะลา
ดวยสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 รวมกับเทศบาลนครยะลา
กําหนดใหมกี ิจกรรมงานวนเด็กแหงชาติ ประจําป 2557 ในวันเสารที่ 11 มกราคม 2557 ณ สนามโรงพิธี
ชางเผือก เทศบาลนครยะลา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเด็กและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ปลูกฝงความมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม ตลอดจน
ใหมีความกลาแสดงออกซึง่ ความสามารถในดานตาง ๆ โดยกําหนดใหมกี ิจกรรมตาง ๆ ดังนี้

-๙1) กิจกรรมเด็กไทย...กาวไกลสูอาเซียน
-กิจกรรม speech ,กิจกรรมรองเพลง ,กิจกรรมตอบปญหา ,กิจกรรมปาเปา
และกิจกรรมระบายสี
2) กิจกรรมศิลปะสรางสรรค...ทิชชูมหัศจรรย
- กิจกรรมทิชชูมหัศจรรย และกิจกรรมศิลปะสรางสรรค
3) กิจกรรมขนมไทยอะไร... เอย
- กิจกรรมขนมโค , ขนมจาก
4) กิจกรรมเด็กไทย...ใจรักชาติ
- กิจกรรมสรรสรางไทยดวยมือหนู , กิจกรรมที่นมี้ ีคําตอบ ... และ
กิจกรรมดนตรี ... ลีลา...จังหวะ...แหงรัก
นอกจากนีก้ ิจกรรมทีเ่ ขารวมกับเทศบาลนครยะลา สพป.ยล.1 ไดคัดเลือกตัวแทนเด็ก
เขาเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี จํานวน 1 คน ไดแก เด็กหญิงวสิกรณ จุลพล โรงเรียนสตรียะลา และคัดเลือก
เด็กดีศรียะลา หองเรียนละ 1 คน เพื่อรับมอบเกียรติบัตรเด็กดีศรีรยะลา จํานวน 1,200 คน สําหรับรักนี้ใหหนูสู
เด็กพิเศษ ประจําป 2557 รวมกับองคกรบริหารสวนจังหวัดยะลา ในวันที่ 9 มกราคม 2557 ณ บริเวณสํานักงาน
องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ซึ่งมีเด็กพิเศษเรียนรวมใน สพป.ยล.1 แจงความจํานงเขารวม จํานวน 29 โรง
จํานวน 459 คน
จึงขอความรวมมือจากทานไดเชิญชวนเด็กและเยาวชนเขารวมกิจกรรมตาง ๆ
ในวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว สําหรับโรงเรียนที่สงั่ จองหนังสือวันเด็กไว ติดตอขอรับไดที่กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
๔.๑๙ รางวัลพระราชทานระดับกลุมจังหวัด
ดวยคณะกรรมการประเมินรางวัลพระราชทาน ไดพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาใน
สังกัด สพป.ยล.๑ เพื่อรับรางวัลพระราชทานในระดับกลุมจังหวัด ดังนี้
- ระดับประถมศึกษา
ไดแก โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ
- ระดับกอนประถมศึกษา ไดแก โรงเรียนอนุบาลยะลา
- นักเรียน
ไดแก โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ
๔.๒๐ วันสถาปนายุวกาชาด
วันสถาปนายุวกาชาดในปนี้จัดที่ศูนยเยาวชนเทศบาลนครยะลา มีกิจกรรมการเดิน
สวนสนาม กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน นิทรรศการ ขอเชิญชวนสถานศึกษาสงนักเรียนเขารวมกิจกรรมดังกลาว
ที่ประชุม

รับทราบ

กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นายมนูญ พืชสะกะ

๔.๒๑ การจัดสอบ O-NET ปการศึกษา 2556
1) สทศ.เลื่อนกําหนดวันสอบ 0-NET ปการศึกษา 2556 ชั้น ป.6 และ ม.3
เนื่องจากพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. 2556 กําหนดใหมีการ
เลือกตั้งทั่วไปใน วันอาทิตยที่ 2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2557 ซึ่งตรงกับการทดสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
สทศ.เปลี่ยนแปลงกําหนดการทดสอบ O-NET ดังนี้

-๑๐ชั้น ป.6 สอบวันที่ 8 กุมภาพันธ 2557 มี ๑๔ สนามสอบ
ชั้น ม.3 สอบวันที่ 8 และ 9 กุมภาพันธ 2557 กําหนดอําเภอเปนสนามสอบ
สถานศึกษาตองดําเนินการดังนี้
-ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบและสนามสอบของนักเรียนแตละคน
-การเพิม่ ลดนักเรียนกรณียายโรงเรียน ใหดําเนินการถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗
-นักเรียนควบคุมนักเรียนไปสอบ
-โรงเรียนตรวจสอบผลการสอบ ประกาศผลสอบ วันที่ 19 มีนาคม 2557 ปนี้เปน
ปแรกทีเ่ ปนไปตามแนวทางที่ สทศ.กําหนด (ดูประกาศทางเวปไซดของ สทศ.)
2) สทศ.ไดกําหนดประกาศเลขที่นั่งสอบ หอ งสอบ และสนามสอบ O-NET ในวันที่
5 มกราคม 2557 ทางระบบ O-NET ขอใหโรงเรียนตรวจสอบขอมูลเพื่อแจงนักเรียนและผูเกี่ยวของทราบเพื่อวางการ
จัดสอบตอไป
๔.๒๒ การจัดสอบ Pre O-NET ปการศึกษา 2556
ดวย สพฐ.กําหนดใหมกี ารสอบ Pre 0-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 เพื่อเตรียมตัวนักเรียน
และนําผลการสอบไปใชปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและการแกไขนักเรียนเปนรายบุคคล โดยจัดสอบกลุมสาระ
ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ รวม 5 กลุม สาระการเรียนรู
ในการนี้ สพฐ.ไดสงขอสอบและแนวดําเนินการสอบมา สพป. ไดสําเนาลงแผน CD
มอบใหผูบริหารโรงเรียนทุกโรงที่มาประชุมในวันนี้แลว จึงใหโรงเรียนดําเนินการสอบตามแนวทางที่กําหนด กําหนดสอบ
ในวันที่ 16-17 มกราคม 2557 หลังจากนั้นใหนําผลการสอบไปวิเคราะหหาจุดเดนและจุดดอยเพื่อสอนซอมเสริมหรือ
ปรับปรุงแกไขนักเรียนเปนรายบุคคล และใหรายงานผลการดําเนินการภายในวันที่ 3๐ มกราคม 2557
4.๒๓ การจัดสอบ NT ปการศึกษา 2556
เดิม สพฐ. ไดกําหนดจัดสอบ NT ปการศึกษา 2556 ชั้น ป.3 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ
2557 บั ด นี้ สพฐ. เลื่ อ นกํ า หนดวั นสอบเป น วัน จั นทร ที่ 24 กุ ม ภาพั นธ 2557 เนื่อ งจากตรงกั บ วั น จั ด งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ในระหวางวันที่ 18-20 กุมภาพันธ 2557 ณ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีผลตอ
นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมดังกลาว
ที่ประชุม

รับทราบ

กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
นางวรรณฤดี สัตยาทิตย 4.2๔ การหักเงินและการนําสงเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เนื่องจากสํานักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา ไดแจงใหสวนราชการหักเงินและนําสง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมจากอัตรารอยละ ๔ เปนอันตรารอยละ 5 ของคาจาง แตไมเกินอัตราคาจางขั้นสูง
๑๕,๐๐๐ บาท ตั้งแตเดือนมกราคม 2557 เปนตนไป เชนพนักงานราชการ ไดรับเงินคาตอบแทน ๑๘,๑๖๐ บาท
เดือนธันวาคม ๒๕๕๖ หักประกันสังคมอัตรารอยละ ๔ เปนเงิน ๖๐๐ บาท แตเดือนมกราคม ๒๕๕๗ หักเงิน
ประกันสังคมอัตรารอยละ ๕ เปนเงิน ๗๕๐ บาท ขอใหทานผูบริหารไดชี้แจงลูกจางชั่วคราวใหรับทราบดวย

-๑๑๔.๒๕ การตกเบิกเงินคาจางชั่วคราวของปงบประมาณ ๒๕๕๖
กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย ไดดําเนินการเบิกจายเงินงบประมาณเปนคาจาง
ตกเบิก ซึง่ เบิกจากเงินกันป ๒๕๕๖ ที่ไดรบั จัดสรรและไดโอนเงินเขาบัญชีลกู จางแลว ดังนี้
๑. คาจางนักการภารโรง (โครงการคืนครู)
๒. คาจางครูพเี่ ลี้ยงเด็กพิการ
๓. คาจางครูวิกฤต
๔. คาจางครูผปู ฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
สวนคาจางนักการภารโรง (ปกติ) จะโอนในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น.
สําหรับรายการที่ยังไมไดรบั เงินโอนจัดสรรของยอดตกเบิกป ๒๕๕๖ คือ คาจางครูวิทยาศาสตร- คณิตศาสตร , คาจาง
พนักงานรักษาความปลอดภัย และ คาจางลูกจางของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๔.๒๖ การนําสงเงินดอกเบี้ยเงินอุดหนุน
โรงเรียนทีย่ ังไมปรับดอกเบี้ยเงินอุดหนุน ขอใหนําสมุดไปปรับบัญชีและถอนเงินใน
สวนของดอกเบี้ยเพื่อนําสง สพป.ยล.๑ เปนรายไดแผนดิน ภายในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗
ที่ประชุม

รับทราบ

กลุมอํานวยการ
๔.2๗ การจัดงานวันครูจังหวัดยะลา ประจําป ๒๕๕๗
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 รวมกับหนวยงานการศึกษาใน
จังหวัดยะลา กําหนดจัดงานวันครูจังหวัดยะลา ประจําป ๒๕๕๗ ในวันที่ 16 มกราคม 2557 โดยมีวัตถุประสงคเพือ่
เทิดพระเกียรติพระนางเจาสิรกิ ิติ์ พระบรมราชินีนาถ “ พระผูทรงเปนแมและครูแหงแผนดิน” กําหนดจัดใหมีกจิ กรรม
ดังนี้
วันที่ ๙ มกราคม 2557
เวลา 08.30 – 12.00 น. การบริจาคโลหิต ณ หองประชุมรายา ขณะนี้มีผูแจงความประสงครวมบริจาคโลหิต
จํานวน ๘๓ คน
วันที่ 16 มกราคม 2557
เวลา 07.00 น. พิธีทําบุญตักบาตร ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (๕ ธันวาคม ๒๕๕๐)
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
เวลา 08.00 น. พิธีละหมาดฮายัต ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาหลังเกา
เวลา 08.30 น. พิธีรําลึกถึงพระคุณบูรพาจารย ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (๕ ธันวาคม ๒๕๕๐)
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
เวลา 18.00 น. กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรคและการประกวดรองเพลงลูกทุงคาราโอเกะ ณ สนามโรงพิธีชางเผือก
มีผูสมัครเขารวมการประกวดจํานวน 15 ทีม ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
2. สพม.15 (กลุม โรงเรียนมัธยมศึกษา)
3. สํานักงานการศึกษาเอกชน
4. ศูนยเครือขายเรืองวิทย

-๑๒5. ศูนยเครือขายคุรุมิตร
6. ศูนยเครือขายรมเกลา
7. ศูนยเครือขายมิตรภาพ
8. ศูนยเครือขายสามพญา
9. ศูนยเครือขายไตรสัมพันธ
10. ศูนยเครือขายรามัน
11. ศูนยเครือขายลุม น้ําสายบุรี
12. ศูนยเครือขายดงตาล
13. ศูนยเครือขายโกตาบารู
14. ศูนยเครือขายพญางาม
15. ศูนยเครือขายกรงปนงั
ในปนี้การจัดงานวันครู ยังไดจัดใหมีกิจกรรมการประกวดทางวิชาการ จํานวน 5 รายการ ดังนี้
การประกวดการเขียนเรียงความ , การประกวดเขียนบทความ , การประกวดการเขียนบทกลอน , การประกวดวาดภาพ
ระบายสี และการประกวดภาพถาย โดยไดกําหนดใหสง ผลงานภายในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗ และกําหนดรับรางวัลใน
วันครู
สพป.ยล.1 ขอความรวมมือใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกทาน รวมกิจกรรมตาม
กําหนดการดังแนบ โดยเฉพาะรวมพิธรี ําลึกถึงพระคุณบูรพาจารยโดยพรอมเพรียงกัน ซึง่ ไดกําหนดใหมีพิธีมอบรางวัล
และเกียรติบัตรใหแกขาราชครูและบุคลากรทางการศึกษา และมอบรางวัลผูชนะการประกวดทางวิชาการ ดังกําหนดการ
ที่แนบ (เอกสารหมายเลข 2 หนา 2๓-2๔)
ที่ประชุม

รับทราบ

สมาพันธครูจังหวัดยะลา
นายมนพ บุญทวิโรจน ๔.๒๘ การบริจาคโลหิต
ขอเชิญชวนเพื่อนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมบริจาคโลหิตเนื่องใน
งานวันครูจังหวัดยะลา ประจําป ๒๕๕๗ เพราะเปนการทําบุญที่ใหชีวิตแกผูอื่นไดประโยชนมากมาย
๔.๒๙ เหรียญราชการชายแดน
ผูที่ไดรับเหรียญราชการชายแดนถือวาเปนเกียรติประวัติในการรับราชการในจังหวัด
ชายแดนภาคใต ในการนี้ตองขอขอบคุณ คุณลุตฟย เจาหนาที่กลุมบริหารงานบุคคล และเจาหนาที่สํานักงานจังหวัด
ยะลา ที่ชวยดําเนินการในเรื่องนี้จนสําเร็จ
๔.๓๐ การรักษาความปลอดภัย
ขอขอบคุณเจาหนาที่ตํารวจ ทหาร อส. กํานัน ผูใหญบาน ที่รวมกันดูแลครูดวยหัวใจ
หากโรงเรียนใดมีปญหาในเรื่องการรักษาความปลอดภัยใหประสานกับกองกําลังทหาร หรือแจงกลุมสงเสริมการจัดการ
ศึกษา

-๑๓๔.๓๑ หลักเกณฑการขอเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ (ศอ.บต.)
ในปหนาขอให สพป.ยล.๑ ดําเนินการเรื่องหลักเกณฑการขอเลือ่ นขั้นเงินเดือนกรณี
พิเศษ (ศอ.บต.)ใหชัดเจน
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ผอ.สพป.ยล.๑

๕.๑ การจัดลําดับการประกวดรองเพลงลุกทุงคาราโอเกะ เนื่องในงานวันครู
จังหวัดยะลา ประจําป ๒๕๕๗
มอบหมายใหประธานศูนยเครือขายสถานศึกษา ทุกศูนยจับสลากลําดับการ
ประกวดรองเพลงลูกทุง คาราโอเกะ ผลการจับสลากลําดับที่ ดังนี้
ลําดับที่ ๑ ศูนยเครือขายพญางาม ลําดับที่ ๒ กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา
ลําดับที่ ๓ ศูนยเครือขายกรงปนัง
ลําดับที่ ๔ ศูนยเครือขายโกตาบารู
ลําดับที่ ๕ ศูนยเครือขายไตรสัมพันธ ลําดับที่ ๖ สํานักงานการศึกษาเอกชน
ลําดับที่ ๗ ศูนยเครือขายลุม น้ําสายบุรี ลําดับที่ ๘ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
ลําดับที่ ๙ ศูนยเครือขายมิตรภาพ ลําดับที่ ๑๐ ศูนยเครือขายสามพญา
ลําดับที่ ๑๑ ศูนยเครือขายดงตาล ลําดับที่ ๑๒ ศูนยเครือขายรามัน
ลําดับที่ ๑๓ ศูนยเครือขายเรืองวิทย ลําดับที่ ๑๔ ศูนยเครือขายรมเกลา
ลําดับที่ ๑๕ ศูนยเครือขายคุรุมิตร
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ ผอ.อัครวัฒน ภูทับทิมธนพัฒน ขอเชิญรวมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียน
บานบาตัน
๖.๒ ผอ.สุบรรณ พละพึง ศูนยเครือขายยูนิตเน็ท (๑๓ โรงเรียน) ติดตั้งมาเปนเวลานานแลว
ขณะนี้ยังใชงานไมได ฝากผูเ กี่ยวของในเรื่องนี้ชวยดูแลดวย

ผอ.สพป.ยล.๑

ฝากศูนย ITE ดูแลเรื่องนี้ดวย และขอขอบคุณผูเขารวมประชุมในครั้งนี้

ที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา ๑๖.๓๐ น.
ลงชื่อ

อรอนงค เมืองฝาย
ผูจดรายงานการประชุม
(นางอรอนงค เมืองฝาย)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

ลงชื่อ

วรรณี ปูเพ็ชร
ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางวรรณี ปูเพ็ชร)
ผูอํานวยการกลุม อํานวยการ
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ทิศทางการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
*************
วิสัยทัศน

ป ๒๕๕๘ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ เปนองคกรที่มีคุณภาพในการ
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษา พรอมกาวสูประชาคมอาเซียน
พันธกิจ
สนับสนุน สงเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา โดยมุงเนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนให
ผูเรียนมีความรู ความสามารถและคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ความรู ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ พรอมกาวสูประชาคมอาเซียน
เปาประสงค
๑. ผูเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น เปนบุคคลที่
มี คุ ณ ธรรมและมี ค วามสํ า นึ ก ในความเป น ชาติ ไ ทย มี ค วามเชื่ อ มั่ น ในการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริยเปนประมุข มีจิตสาธารณะและรับผิดชอบตอสังคม
๒. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแตอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามสิทธิอยางมีคุณภาพ ทั่วถึง และเสมอภาค
๓. ครู และบุ คลากรทางการศึก ษา ไดรั บ การเสริ ม สร างขวัญ กํ าลั ง ใจใหส ามารถปฏิบั ติง านไดอ ยางมี
ประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ
๔. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีกลไกบริหารจัดการศึกษาที่มุงเนนประสิทธิภาพ มี
ความเขมแข็งตามหลักธรรมาภิบาล ทุกภาคสวนสังคมและเครือขายทางการศึกษา มีสวนรวมในการสงเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษา เพื่อยกระดับสูคุณภาพตามมาตรฐานสากล
๕. สถานศึกษาไดรับการาพัฒนาหลักสูตร พัฒนาผูเ รียน พัฒนาแหลงเรียนรู และสภาพแวดลอมเอือ้ ตอ
การเรียนรู และพรอมกาวสูป ระชาคมอาเซียน
กลยุทธ
1. พั ฒ นาคุณ ภาพและมาตรฐานการศึก ษาทุ ก ระดับ ตามหลั ก สู ต รและส ง เสริ ม ความสามารถดา น
เทคโนโลยีเพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรู
2. ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ความเปนไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความ
รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึงครอบคลุมผูเรียน ใหไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ใหสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ

๑2
5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอํานาจทางการศึกษา ตามหลัก
ธรรมาภิบาล เนนการมี สวนรวมจากทุกภาคสวนและความรวมมือ กับองคกรปกครองสวนท องถิ่น เพื่อสงเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษา
6. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต

จุดเนนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
1. สถานศึกษายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการสอบ O-NET เพิ่มขึ้นจากฐานเดิมรอยละ ๕
2. สถานศึก ษาจั ดระบบการประกั นคุณภาพภายในอยางมีป ระสิ ท ธิภาพและประสิ ท ธิผ ล ส ง ผลให
สถานศึกษาไดรับการรับรองการประเมินภายนอกรอบที่สาม รอยละ ๑๐๐
๓. สถานศึกษาสงเสริมและพัฒนาใหนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ สามารถอานออก – เขียนไดและ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ สามารถอานคลอง – เขียนคลอง รอยละ ๑๐๐
๔. สถานศึก ษาทุ กโรง พัฒ นาสภาพแวดล อมทั้ งภายในและภายนอกสถานศึก ษา ใหส ะอาด รมรื่ น
สวยงาม นาดู นาอยู นาเรียน เอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน
๕. สถานศึกษาทุกโรง จัดระบบการบริหารจัดการดานงบประมาณ ใหถูกตองตามระเบียบของทาง
ราชการ โปรงใส ตรวจสอบได และยึดหลักธรรมาภิบาล
๖. ทุกเครือขายมีการทํางาน การบริหารแบบกระจายอํานาจและการมีสวนรวมในการพัฒนาอยางมี
คุณภาพ
๗. เสริมสรางขวัญและกําลังใจขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ใหสามารถปฏิบัติงานได
อยางเต็มศักยภาพ และมีความสุขกับการทํางานเชิงสรางสรรค
๘. สถานศึกษาทุกโรง มีผลงานที่เปนเลิศ (Best Practice) อยางนอย ๑ กิจกรรม
๙. สถานศึกษาทุกโรง จัดการศึกษาที่เตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
๑๐. สถานศึกษาทุกโรง บริหารจัดการสนองนโยบายรัฐบาลอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เชน
โครงการเรียนดีเรียนฟรี ๑๕ ป และการสงเสริมการเรียนการสอนโดยใชแท็บเล็ต เปนตน

หลักการทํางาน : รวดเร็ว ถูกตอง โปรงใส ใสใจบริการ

๑3
จุดเนน มาตรการ ตัวชี้วัดความสําเร็จ และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
กลยุทธที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและสงเสริมความสามารถ
ดานเทคโนโลยีเพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรู
จุดเนน

มาตรการ

1. นักเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการ
ดานรางกาย อารมณ-จิตใจ สังคม
และสติปญญา ที่สมดุล เหมาะสม
กับวัย และเรียนรูอยางมีความสุข

- พัฒนา สงเสริม สนับสนุนการจัด
กิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมให
เปนไปตามมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย ตามหลักสูตรการจัด
การศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 - ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีผล
8 กลุมสาระการเรียนรู โดยเนน 5
สัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการ
ทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุม กลุมวิชาหลัก ไดแก ภาษาไทย
สาระหลักเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไมนอยกวา คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ
รอยละ 5
ภาษาตางประเทศ
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
มีความสามารถดานภาษา ดาน
คํานวณ และดานการใชเหตุผล
และชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มี
ความสามารถดานการอาน
4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
สามารถแสวงหาความรูดวยตนเอง

5. นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะ
การคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค
และทักษะการสื่อสารอยาง
สรางสรรค อยางนอย 2 ภาษา
ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อเปนเครื่องมือการเรียนรู
เหมาะสมตามชวงวัย

- พัฒนาความสามารถดานภาษา
ดานการคํานวณ และดานการใช
เหตุผล
- สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษา
จัดการเรียนการสอนใหนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 มีความสามารถ
แสวงหาความรูดวยตนเองไดดวย
วิธีการสอนที่หลากหลายและมี
ประสิทธิภาพตามบริบท
- สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษา
พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการ
สอนโดยเนนใหนักเรียนเกิดทักษะชีวิต
สามารถคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค
และทักษะการสื่อสาร โดยกระตุน/
เปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงออก
และพัฒนาเต็มตามศักยภาพทั้งใน/
นอกหองเรียน
- สนับสนุน สงเสริม และพัฒนาการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการจัดการเรียนการสอน
- สนับสนุน สงเสริม และพัฒนาการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการจัดการเรียนการสอน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

สนองนโยบาย
ศธ.

- รอยละ 100 ของนักเรียนปฐมวัยที่
ไดรับการเตรียมความพรอม

ขอ 1

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จากการ
ทดสอบระดับชาติ (O-NET) เพิ่มขึ้นไม
นอยกวารอยละ 5
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จากการ
ทดสอบระดับชาติ (O-NET) เพิ่มขึ้นไม
นอยกวารอยละ 5
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่ไม
สามารถอานได รอยละ 1
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 อานได
ทุกคน

ขอ 1

- รอยละ 80 ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 สามารถแสวงหา
ความรูไดดวยตนเอง

ขอ 1

- ระดับความสําเร็จตามจุดเนนการ
พัฒนาผูเรียนตามนโยบายในการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 25522561) ระดับ 5
- รอยละ 100 ของนักเรียนชั้น ป.1
ที่ไดรับสนับสนุนคอมพิวเตอรพกพา
ไดรับการพัฒนาศักยภาพ
- รอยละ 100 ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับเครื่อง
คอมพิวเตอรพกพาเพื่อการศึกษา

ขอ 1

ขอ 1, 3

๑4
กลยุทธ 2 ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ความเปนไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
จุดเนน

มาตรการ

ตัวชี้วดั ความสําเร็จ

1. นักเรียนระดับประถมศึกษา ใฝ
เรียนรู ใฝดี และอยูรวมกันกับผูอื่น
ได
2. นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน มีทักษะการแกปญหาและ
อยูอยางพอเพียง

- สงเสริมและพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนใหผูเรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค ใฝเรียนรู ใฝดี และ
อยูรวมกันกับผูอื่นได มีทักษะการ
แกปญหาและอยูอยางพอเพียง มี
ความมุงมั่นในการศึกษาและการ
ทํางาน สามารถปรับตัวเขากับพหุ
วัฒนธรรมบนพื้นฐาน วัฒนธรรมที่ดี
งามของไทย

- รอยละ 95 ของนักเรียนที่มี
จิตสํานึกและคานิยม ซื่อสัตย สุจริต
และถูกตองชอบธรรม
- รอยละ 100 ของนักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงคตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- รอยละ 100 ของนักเรียนได
เรียนรูประวัติศาสตรชาติไทย สังคม
ศึกษา มีความเปนพลเมืองไทยและ
พลโลก

- สงเสริมและพัฒนากระบวนการ
เรียนรูประวัติศาสตรชาติไทยสังคม
ศึกษา ประชาธิปไตย มีความเปน
พลเมืองไทยและพลโลก
- สงเสริมการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมในสถานศึกษา

- รอยละ 100 ของโรงเรียนจัด
กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรม
- รอยละ 100 ของนักเรียน
ประกอบกิจกรรมทางศาสนา และ
กิจกรรมที่เปนประโยชนตอผูอื่นและ
สังคมอยางสม่ําเสมอ

- สงเสริมความรับผิดชอบตอสังคม
และสิ่งแวดลอม

- โรงเรียนรอยละ 100 จัดกิจกรรม
สงเสริมความมีจิตสาธารณะ ความ
รับผิดอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการดํารงตนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอพอเพียง
- ขยายผลโรงเรียนตนแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง

- รอยละ 100 ของโรงเรียนจัด
การศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
- รอยละ 80 ของโรงเรียนตนแบบ
เศรษฐกิจพอเพียงผานการประเมิน
ตามเกณฑมาตรฐาน

สนองนโยบาย
ศธ.
ขอ 1

๑5
กลยุทธที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึงครอบคลุมผูเรียน ใหไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
จุดเนน

มาตรการ

1. เด็กพิการไดรับการพัฒนา
ศักยภาพเปนรายบุคคลดวยรูปแบบ
ที่หลากหลาย
2. เด็กดอยโอกาสไดรับโอกาสทาง
การศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การเรียนรูตามหลักสูตรและอัต
ลักษณแหงตน
3. นักเรียนที่เรียนภายใตการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว สถาน
ประกอบการ องคกรเอกชน และ
สถานศึกษาทางเลือก ไดรับการ
พัฒนาอยางมีคุณภาพ
4. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ไดรับการสงเสริมใหมีความเปนเลิศ
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีพื้นฐาน
ทางวิศวกรรมศาสตร คณิตศาสตร
ภาษา กีฬา ดนตรี และศิลปะ
5. เด็กกลุมที่ตองการการคุมครอง
และชวยเหลือเปนกรณีพิเศษ ไดรับ
การคุมครองและชวยเหลือเยียวยา
ดวยรูปแบบที่หลากหลาย

- สงเสริม สนับสนุน การพัฒนา
สมรรถภาพเด็กพิการเปนรายบุคคล

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

สนองนโยบาย
ศธ.

- รอยละ 90 ของเด็กพิการ ผาน
เกณฑการพัฒนาสมรรถภาพตาม
แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล
- รอยละ 100 ของผูเรียนตอ
- เพิ่มและกระจายโอกาสให
ประชากรวัยเรียนที่ไดรับการศึกษา
ประชาชนวัยเรียนทุกคนไดรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานอยางมีคุณภาพ - อัตราการออกกลางคันลดลง รอย
ละ 0.2

ขอ 7

- เสริมสรางที่มีความสามารถพิเศษ - ระดับความสําเร็จของการพัฒนาผู
ใหไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีความสามารถพิเศษดาน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ระดับ 5

ขอ 7

- เสริมสรางระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนที่มีประสิทธิภาพ โดยเนน
เด็กกลุมที่ตองการการคุมครองและ
ชวยเหลือเปนกรณีพิเศษ

ขอ 7

- รอยละ 100 ของนักเรียนอายุต่ํา
กวา 15 ป ที่ตั้งครรภลดลง
- รอยละ 20 ของคดีเด็กและ
เยาวชนที่ถูกดําเนินคดีโดยสถาน
พินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
ลดลง
- รอยละ 20 ของนักเรียนที่มี
พฤติกรรมเสี่ยงตอสารเสพติดลดลง

ขอ 7

๑6
กลยุทธที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ใหสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ
จุดเนน
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
สามารถพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
เพื่อยกระดับคุณภาพผูเรียนและ
พรอมเขาสูประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลก

มาตรการ
- เรงรัดใหครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ไดรับการพัฒนาใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ดวยวิธีการที่หลากหลาย

ตัวชี้วดั ความสําเร็จ

- รอยละ 100 ของครูที่ไดรับการ
พัฒนา มีคุณภาพดานการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
- รอยละ 100 ของบุคลากรทาง
การศึกษาที่ไดรับการพัฒนา
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มี - พัฒนาครูดานกระบวนการคิดดวย - รอยละ 100 ของครูที่ผานการ
พัฒนากระบวนการคิด
ความรู ความสามารถตามมาตรฐาน วิธีการหลากหลาย
- รอยละ 80 ของครูที่ไดรับการ
ที่กําหนด และสามารถจัดการเรียน - พัฒนาครูดานทักษะการวัดผล
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน พัฒนาการวัดและประเมินผลการ
การสอนที่สงผลใหนักเรียนพัฒนา
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
อยางเต็มศักยภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
- เรงรัด พัฒนา ครูและบุคลากร
- รอยละ 100 ของครูและบุคลากร
สามารถใชภาอังกฤษและภาษาของ ทางการศึกษา ใหไดรับการเตรียม
ทางการศึกษา ไดรับการเตรียมความ
พรอมดานภาษา สังคม เศรษฐกิจ และ
ประเทศสมาชิกอาเซียนในการ
ความพรอมดานภาษา สังคม
วัฒนธรรมของประเทศอาเซียนเพื่อเขา
สื่อสาร อยางนอย 1 ภาษา
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของ
ประเทศอาเซียนเพื่อเขาสูประชาคม สูประชาคมอาเซียน
อาเซียน
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มี - พัฒนาครูผูสอนในชั้นที่ไดรับการ - รอยละของครูผูสอนในชั้นที่ไดรับ
ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดสรรเครื่องคอมพิวเตอรพกพา ให การจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอรพกพา
เปนเครื่องมือในการจัดการเรียนรู
ไดรับการพัฒนาการจัดการเรียนการ ไดรับการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนดวยคอมพิวเตอรพกพา
สอนดวยคอมพิวเตอรพกพา
- พัฒนาครูผูสอนและบุคลากร
- รอยละ 80 ของครูผูสอนและ
ทางการศึกษาใหสามารถใช
บุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการ
เทคโนโลยีเพื่อเปนเครื่องมือในการ พัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดการเรียนรู
และการสื่อสาร เพื่อเปนเครื่องมือใน
การจัดการเรียนรู
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มี - สงเสริมใหครูและบุคลากรทางการ - รอยละ 80 ของครูและบุคลากร
มีขวัญกําลังใจในการพัฒนาตนเอง ศึกษาไดพัฒนาตนเองตามมาตรฐาน ทางการศึกษา ไดพัฒนาตนเองตาม
ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
วิชาชีพ ดวยวิธีการที่หลากหลาย
มาตรฐานวิชาชีพ
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษามี - สงเสริมใหครูและบุคลากรทางการ - รอยละ 100 ของครูและบุคลากร
มีขวัญกําลังใจ ไดรับการจูงใจในการ ศึกษามี มีขวัญกําลังใจและมุงมั่น
ทางการศึกษามุงมั่น ตั้งใจในการ
พัฒนาผูเรียนเต็มศักยภาพ
ตั้งใจในการปฏิบัติงานเต็มศักยภาพ ปฏิบัติงานเต็มศักยภาพ

สนองนโยบาย
ศธ.
ขอ 2

ขอ 2

ขอ 1, 2

ขอ 3

ขอ 2
ขอ 2

๑7

จุดเนน

มาตรการ

ตัวชี้วดั ความสําเร็จ

สนองนโยบาย
ศธ.

7. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มี
ผลงานการสอนที่แสดงศักยภาพการ
สอนอยางมืออาชีพ เปนเชิงประจักษ
และไดรับการเชิดชูเกียรติอยาง
เหมาะสม
8. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มี
วินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ

- สงเสริมครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาใหเปนมืออาชีพ

- รอยละ 100 ของครูมีผลงานการ
สอนที่แสดงศักยภาพการสอนอยาง
มืออาชีพ

ขอ 2

- พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ใหแก
ครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
มาตรฐานวิชาชีพ

ขอ 2

9. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มี
จิตวิญญาณและอุดมการณ ที่มุงมั่น
พัฒนาการศึกษาของชาติและเปน
แบบอยางที่ดีแกสังคม
10. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีทักษะในการเขาถึงและดูแล
ชวยเหลือนักเรียน

- ยกระดับจิตวิญญาณ และ
อุดมการณ ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เพื่อใหเปนแบบอยางที่ดีแก
สังคม
- พัฒนาและบุคลากรทางการศึกษา
ใหมีทักษะในการเขาถึงและดูแล
ชวยเหลือนักเรียน

- รอยละ 100 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
- รอยละ 100 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
- รอยละ 100 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สามารถสงเสริมการ
จัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนได
อยางมีประสิทธิภาพ

ขอ 2

ขอ 2

๑8
กลยุทธที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอํานาจทางการศึกษา ตาม
หลั กธรรมาภิบาล เนนการมี ส วนรวมจากทุกภาคส วนและความรวมมื อกับองคกรปกครองส วน
ทองถิ่น เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
สนองนโยบาย
ศธ.

จุดเนน

มาตรการ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

1. สถานศึกษาที่ไมผานการรับรอง
คุณภาพภายนอก และที่ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนต่ํากวา
คาเฉลี่ยของประเทศ ไดรับการแกไข
แทรกแซง ชวยเหลือ นิเทศ ติดตาม
เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอน

- สงเสริม สนับสนุน พัฒนาสถาน ศึกษาที่ไม
ผานการรับรองคุณภาพภายนอก จัดทําแผน
พัฒนาการศึกษาเปนรายโรงรวมกับผูปกครอง
ชุมชน และองคกรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
- แทรกแซง ชวยเหลือ นิเทศ ติดตาม
สถานศึกษาที่ไมผานการรับรองคุณภาพ
ภายนอก และที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนต่ํากวาคาเฉลี่ยของประเทศ
- สงเสริมและพัฒนาการดําเนินงานตามระบบ
ประกันคุณภาพภายในโรงเรียนใหมีความเขม
แข็งเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก

- รอยละ 100 ของสถาน
ศึกษาที่ไมผานการรับรอง
คุณภาพภายนอก มี
แผนพัฒนาการศึกษาเปนราย
โรงที่รวมจัดทํากับผูปกครอง
ชุมชน และองคกรอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ

ขอ 1

- รอยละ 100ของสถานศึกษา
มีระบบประกันคุณภาพภายในที่
เขมแข็งครบองคประกอบตาม
กฎกระทรวงฯ

ขอ 6

- บริหารจัดการ โดยมุงการมีสวนรวมในความ
รับผิดชอบตอผลการดําเนินงาน
- นิเทศ ติดตาม กํากับ ดูแล สงเสริม
สนับสนุน ชวยเหลือ และพัฒนาสถานศึกษา
ใหเกิดความเขมแข็ง

- รอยละ 100 ของ
สถานศึกษาที่ไดรับการติดตาม
ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาอยางมีคุณภาพ

ขอ 6

- พัฒนาการบริหารจัดการของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ใหมีประสิทธิภาพเปนไปตาม
มาตรฐาน

- ทุกองคคณะบุคคลที่
เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา
ดําเนินการติดตาม ประเมินผล
การดําเนินงานหนวยงานตาม
บทบาทหนาที่อยางเขมแข็ง

ขอ 6

- สงเสริม พัฒนาสถานศึกษาใหจัดการศึกษา
อยางมีคุณภาพตามระดับมาตรฐานที่สูงขึ้น
เทียบเคียงวิธีดําเนินการกับประเทศผูนําดาน
คุณภาพการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน

- รอยละ 80 ของสถานศึกษา
กลุมเปาหมาย (Education
Hub) จัดการศึกษาอยางมี
คุณภาพตามมาตรฐานที่สูงขึ้น
เทียบเคียงกับประเทศผูนํา
ดานคุณภาพการศึกษาใน
ภูมิภาคอาเซียน

ขอ 6

2. สถานศึกษาบริหารจัดการโดยมุง
การมีสวนรวม ความรับผิดชอบตอ
ผลการดําเนินงาน เพื่อประโยชน
สูงสุดของนักเรียน สรางความ
เชื่อมั่นแกผูใชบริการและสังคม
3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
บริหารจัดการ นิเทศ ติดตาม
ประเมินผล อยางเขมแข็ง โดยมุง
การมีสวนรวม และความรับผิดชอบ
ตอผลการดําเนินงาน เพื่อประโยชน
สูงสุดของนักเรียน สรางความ
เชื่อมั่นแกผูใชบริการและสังคม
4. องคคณะบุคคลที่เกี่ยวของกับ
การจัดการศึกษา ติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานของ
หนวยงานอยางเขมแข็ง เพื่อ
ประโยชนสูงสุด คือคุณภาพการ
จัดการเรียนรู เพื่อนักเรียนไดพัฒนา
ตนเองอยางเต็มตามศักยภาพ
5. สถานศึกษาจัดการศึกษาอยางมี
คุณภาพตามระดับมาตรฐานที่สูงขึ้น
เทียบเคียงกับประเทศผูนําดาน
คุณภาพการศึกษาในภูมิภาค
อาเซียน

๑9
จุดเนน

มาตรการ

6. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สงเสริม สนับสนุนใหมีการจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพตามระดับ
มาตรฐานที่สูงขึ้นเทียบเคียงกับ
ประเทศผูนําดานคุณภาพการศึกษา
ในภูมิภาคอาเซียน

- สงเสริม สนับสนุน การบริหาร
จัดการใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่
สูงขึ้นเทียบเคียงกับประเทศผูนํา
ดานคุณภาพการศึกษาในภูมิภาค
อาเซียน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
- รอยละ 100 ของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาที่ผานการประเมิน
คุณภาพตามเกณฑมาตรฐานของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สนองนโยบาย
ศธ.
ขอ 6

กลยุทธที่ 6 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
จุดเนน

มาตรการ

1. นักเรียน ครู และบุคลากร
- พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้น
ทางการศึกษาทุกคน สถานศึกษาทุก พืน้ ฐานใหสอดคลองกับอัตลักษณ
แหง ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
ของจังหวัดชายแดนภาคใต
จังหวัดชายแดนภาคใต ไดรับการ
พัฒนาอยางมีคุณภาพ สอดคลอง
กับอัตลักษณของตน

- เสริมสรางโอกาสใหผูเรียนไดรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึง
- เสริมสรางระบบดูแลรักษาความ
ปลอดภัยและสวัสดิการในชีวิตและ
ทรัพยสินใหสถานศึกษา ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
- รอยละ 100 ของนักเรียน
กลุมเปาหมายไดรับการศึกษาขั้น
พื้นฐานอยางมีคุณภาพสอดคลอง
กับอัตลักษณของตน
- รอยละ 100 ของสถานศึกษาใน
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต ไดรับการพัฒนา
คุณภาพ เหมาะสมกับบริบทของ
พื้นที่
- รอยละ 100 ของนักเรียน มีอัตรา
การเรียนตอในระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนในโรงเรียนของรัฐไมต่ํากวา
ระดับเฉลี่ยของภาคใต
- รอยละ 100 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีความพึงพอใจใน
ระบบดูแลรักษาความปลอดภัย และ
การจัดสวัสดิการ

สนองนโยบาย
ศธ.
ขอ 8

ขอ 8

ขอ 8

เอกสารหมายเลข 2
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กําหนดการจัดงานวันครูจังหวัดยะลา ประจําป ๒๕๕
วันที่ 9 , ๑๖ มกราคม ๒๕๕7
*********
วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม ๒๕๕7
การบริจาคโลหิต เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว
ณ หองประชุมรายา สพป.ยะลา ๑ ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕7
ภาคเชา
พิธีทําบุญตักบาตร
เวลา ๐๗.๐๐ น.

พิธีละหมาดฮายัต
เวลา ๐๗.๐๐ น.

คณะอนุกรรมการจัดงานวันครู ขาราชการครู ผูบ ริหารสถานศึกษา
ผูบริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ขาราชการและประชาชน
รวมพิธีตักบาตรพระสงฆ จํานวน ๘7 รูป ณ บริเวณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
๘๐ พรรษา (๕ ธันวาคม ๒๕5๐) มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
พิธีละหมาดฮายัตของศาสนาอิสลาม ณ ศาลาละหมาด มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

พิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย
เวลา ๐๘.๐๐ น.

เวลา ๐๙.๐๐ น.

- คณะอนุกรรมการจัดงานวันครู ขาราชการครู ผูบริหารสถานศึกษา
ผูบริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ขาราชการและประชาชนทั่วไป
พรอมกัน ณ บริเวณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (๕ ธันวาคม ๒๕5๐)
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
- ประธานในพิธี (เลขาธิการ ศอ.บต.) มาถึงบริเวณพิธี
ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ
- ประธานเปดกรวยดอกไมธูปเทียนแพ แลวถวายความเคารพพระบรมสาทิสลักษณ
- ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
อานสารของประธานกรรมการคุรุสภา เนื่องในโอกาสวันครู ประจําป ๒๕๕7
- ครูอาวุโสนอกประจําการ (นายมิตร แสงสวาง) กลาวนําพิธีสวดคําฉันท
ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารยทํานองสรภัญญะ และกลาวนําผูเขารวมพิธียืนสงบนิ่ง ๑ นาที
- ครูอาวุโสในประจําการ (นายสุพัฒน คูหามุข) นําผูรวมกิจกรรมกลาวคําปฏิญาณตน
- ประธานมอบของทีร่ ะลึกแกครูอาวุโสนอกประจําการ และครูอาวุโสในประจําการ
- ประธานมอบโลรางวัลและเกียรติบัตรเพื่อยกยองเชิดชูเกียรติ ดังนี้
1) มอบเกียรติบัตรเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรสุ ดุดี” ประจําป 2556 จํานวน 3 ราย
2) มอบเกียรติบัตรคุณครูผสู อนดีเดน ประจําป พ.ศ.2556 จํานวน 13 ราย
3) มอบรางวัลผูทําคุณประโยชนทางดานการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ สกสค.
ประจําป พ.ศ.2556 จํานวน 4 ราย
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4) มอบรางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ ศูนยพัฒนาชีวิตครู สํานักงานคณะกรรมการ สกสค.
- สถานศึกษาที่ประสบผลสําเร็จใจการดํารงชีวิตและดําเนินกิจกรรมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 4 ราย
-ประเภทสื่อ-นวัตกรรมทางการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 4 ราย
5) การมอบรางวัลกองทุน “บุญญานุวัตร และมูลนิธิผัด นะมาตร” ประจําป 2557
จํานวน 3 ราย
- ประธานกลาวปราศรัย หรือใหโอวาท
- มอบของทีร่ ะลึกใหประธานในพิธี
- ประธานในพิธีเดินทางกลับ

ภาคบาย
งานเลี้ยงสังสรรค ณ สนามโรงพิธีชางเผือก
เวลา ๑๘.๐๐ น.
เวลา ๑๘.๑๕ น.

เวลา ๒๓.๐๐ น.

- ประธานในพิธีเดินทางมาถึง
- ประธานการจัดงานกลาวรายงาน
- ประธานในพิธีกลาวเปดงาน
- การแสดงโชวของ สพป.ยล.๑
- แขงขันการประกวดรองเพลงลูกทุงคาราโอเกะพรอมแดนเซอร
- การจับสลากหางบัตรรางวัล
- ประธานกลาวปดงาน
**********

