รายงานการประชุมผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
ครั้งที่ ๒ ประจําป ๒๕๕๗
วันอังคารที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมรายา สพป.ยล.๑
***************
ผูมาประชุม
๑. นายอาดุลย พรมแสง
๒. นายสุทรรศน ซุนจาย
๓. นายจีรยุทธ วิชญรักษ
๔. นายดุลฤทธิ์ มาเส็ม
๕. นางภัทราพร ศิริโภคา
๖. นายณรงค ศรีละมุล
๗. นายเอกรัฐ สมจิตร
๘. นายอมร ประวัติกุล
๙. นายสมชาย เอี่ยวสกุล
๑๐. นางพวงนิตย วิชญรักษ
๑๑. นางพัชรียา ปรีดางกูร
๑๒. นางวรรณี ปูเพ็ชร
๑๓. นางสุกันยา บํารุงหนูไหม
๑๒. นายสมปอง ชูชื่น
๑๓. นางอรเพ็ญ ทองชวย
๑๔. นายดลเหลาะ หมัดอาด้ํา
๑๕. นายประสิทธิ์ กาสอ
ผูบริหารโรงเรียน

อําเภอเมืองยะลา
อําเภอรามัน
อําเภอกรงปนัง

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
รอง ผอ.สพป.ยล ๑
รอง ผอ.สพป.ยล.๑
ผอ.กลุมนิเทศฯ
ผอ.กลุมบริหารงานบุคคล
ผอ.กลุมนโยบายและแผน
ผอ.กลุมอํานวยการ
ผอ.กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
ผอ.กลุมบริหารงานการเงิน ฯ
ผอ.หนวยตรวจสอบภายใน
แทน หัวหนาศูนย ITE
หัวหนาศูนยสง เสริมอิสลาม
จํานวน ๔๖ คน
จํานวน ๕๓ คน
จํานวน ๑๐ คน

ผูไมมาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
ผูเขารวมประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

นายจัตุรงค สัสดี
นายสมพงษ ปานเกลา
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดชมพูสถิต
ผูอํานวยการโรงเรียนบานยุโป

ติดราชการ
ติดราชการ

นางวัลลภา นัคราเรือง
นางอรอนงค เมืองฝาย
นางกุลธิดา จรัสเกื้อกูลพงศ
นายมนูญ พืชสะกะ
นายนิยม รักมาก
นางภรณี สุวารักษ

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักประชาสัมพันธชํานาญการ
ศึกษานิเทศก
ศึกษานิเทศก
ศึกษานิเทศก

-2กอนวาระการประชุม
นายอาดุลย พรมแสง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา
เขต ๑ ประธานการประชุม มอบประกาศเกียรติคุณบัตร โล และรางวัลใหผูบริหารสถานศึกษา และนักเรียน
จํานวน ๔ รายการ
๑) การประกาศเกียรติคุณแกโรงเรียนที่มีผลการทดสอบ O-NET สูงสุด ป ๒๕๕๖
สืบเนื่องจาก สพป.ยะลา เขต ๑ ไดกําหนดจุดเนนการยกระดับผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปการศึกษา ๒๕๕๖ มีผูบริหาร ครู บุคลากรและผูเ กี่ยวของตางๆ ในระดับ
โรงเรียนตัง้ ใจปฏิบัติงานจนมีคะแนนการทดสอบซึง่ แสดงถึงคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น อันนับไดวาโรงเรียนไดปฏิบัตงิ าน
จนบังเกิดผลดีตอการศึกษา สังคม และประเทศได
เพื่อแสดงความชื่นชมและการยอมรับการปฏิบัติงานของโรงเรียน สพป.ยะลา เขต ๑
ขอมอบสิ่งทีเ่ ปนประกาศเกียรติคุณสําหรับโรงเรียนที่มผี ลการทดสอบ O-NET สูงสุด ประจําป ๒๕๕๖ ดังนี้
๑)โรงเรียนทีมีคะแนนพัฒนาการสูงสุด
ชั้น ป.๖ คือ โรงเรียนบานตาโละ
ชั้น ม.๓ คือ โรงเรียนบานสะเอะ
๒)โรงเรียนที่มีคะแนนรวมเฉลี่ย ๘ กลุมสาระ/วิชาสูงสุด
ชั้น ป.๖ (มอบให ๑๐ ลําดับ) ดังนี้
อันดับ ๑
คือ โรงเรียนอนุบาลยะลา
อันดับ ๒
คือ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ
อันดับ ๓
คือ โรงเรียนบานเหนือ
อันดับ ๔
คือ โรงเรียนบานตาโละ
อันดับ ๕
คือ โรงเรียนบานบือยอง
อันดับ ๖
คือ โรงเรียนบานจะกวะ
อันดับ ๗
คือ โรงเรียนบานเจาะบือแม
อันดับ ๘
คือ โรงเรียนบานบือเล็ง
อันดับ ๙
คือ โรงเรียนบานตนหยี
อันดับ ๑๐
คือ โรงเรียนคีรีบรู วัฒนา (ตีบุ)
ชั้น ม.๓ (มอบให ๑ ลําดับ) คือ โรงเรียนบานสะเอะ
๓)โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดของแตละกลุมสาระ/วิชา
ชั้น ป.๖ มีดังนี้
ภาษาไทย คือ โรงเรียนอนุบาลยะลา
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คือ โรงเรียนอนุบาลยะลา
ภาษาอังกฤษ คือ โรงเรียนอนุบาลยะลา
คณิตศาสตร คือ โรงเรียนอนุบาลยะลา
วิทยาศาสตร คือ โรงเรียนอนุบาลยะลา
สุขศึกษาและพละศึกษา คือ โรงเรียนอนุบาลยะลา

-๓ศิลปะ คือ โรงเรียนอนุบาลยะลา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี คือ โรงเรียนอนุบาลยะลา
ชั้น ม.๓ มีดังนี้
ภาษาไทย คือ โรงเรียนสะเอะ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คือ โรงเรียนบานสะเอะ
ภาษาอังกฤษ คือ โรงเรียนบานสะเอะ
คณิตศาสตร คือ โรงเรียนบานสะเอะ
วิทยาศาสตร คือ โรงเรียนบานจะรังตาดงมิตรภาพที่ ๑๗๕
สุขศึกษาและพละศึกษา คือ โรงเรียนบานสะเอะ
ศิลปะ คือ โรงเรียนวัดรังสิตาวาส
การงานอาชีพและเทคโนโลยี คือ โรงเรียนบานโกตาบารู
๒. การมอบโลรางวัลโรงเรียนที่มีผลการสอบ I – Net อันดับ ๑ – ๓
อันดับ ๑ โรงเรียนบานบันนังบูโย ๖๙.๙๒ คะแนน
อันดับ ๒ โรงเรียนบานจะรังตาดง มิตรภาพที่ ๑๗๕
อันดับ ๓ โรงเรียนบานนิบงพัฒนา

๖๓.๖๗ คะแนน
๖๓.๐๒ คะแนน

๓. มอบโลรางวัลและเกียรติบัตรรางวัลการคัดเลือกสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมสัมพันธ
ชุมชนดีเดน (Best Practice)
มอบโลรางวัลและเกียรติบัตรให โรงเรียนวัดหนาถ้ํา (พุทธไสยานุสรณ) ซึ่งไดรบั รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ ๒ จากการคัดเลือกสถานศึกษาทีจ่ ัดกิจกรรมสัมพันธชุมชน (Best Practice) ประจําปงบประมาณ
๒๕๕๖ ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
๔. มอบเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๓
ตามที่ นัก เรี ยนในสัง กั ดสํานัก งานเขตพื้ นที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษายะลา เขต ๑ ไดเ ป น
ตัวแทนภาคใต เขารวมแขงขันทักษะทางวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๓ ระหวางวันที่
๑๘ – ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ณ อิมแพค เมืองทองธานี รวมจํานวน ๑๐ กิจกรรม นั้น
ผลการแขงขันครั้งนี้ ในภาพรวม ๑๘๓ เขตพื้นที่ การศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึก ษายะลา เขต ๑ ไดลํ าดับที่ ๒๙ ไดเหรียญรางวัล ๙ เหรี ยญทอง ๑ เหรียญเงิน โดยนัก เรี ยนไดรางวัล
ชนะเลิศรวม ๔ กิจกรรม ไดแก
๑) การแขงขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.๔-ป.๖ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ
๒) การแขงขันโครงงานอาชีพ ป.๔-ป.๖ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ
๓) การประกวดยุวบรรณารักษสงเสริมการอาน ม.๑-ม.๓ โรงเรียนพัฒนาบาลอ
๔) การแขงขันขับรองเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.๑-ป.๖ โรงเรียนอนุบาลยะลา
ผูที่ไดรับรางวัลชนะเลิศทุกกิจกรรมจะไดรับเกียรติบัตรฉบับจริงที่ลงนามโดยทานเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สําหรั บรางวัลอื่น ๆ สามารถพิม พเกียรติบัตรจากเว็บ ไซตง านศิล ปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติครั้งที่ ๖๓ ไดโดยตรง

-๔ในโอกาสนี้ ขอเรียนเชิญทานผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา
เขต ๑ ไดมอบเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดจัดสงมาให เพื่อเปนเกียรติ
แกนักเรียนและครูผูสอนตามลําดับดังนี้
๑. รางวัลชนะเลิศการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.๔-ป.๖ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ
- นักเรียน เด็กหญิงอคิราภ เหมทานนท
- ครูผูสอน นางเสาวภา คงมั่น
๒ รางวัลชนะเลิศ การแขงขันโครงงานอาชีพ ป.๔-ป.๖ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ
นักเรียน ๑) เด็กหญิงกวินทนาฏ เขียวจันทร
๒) เด็กหญิงฐานิดา แกนกูล
๓) เด็กหญิงวรรณิดา ศรีวิมล
ครูผูสอน ๑) นายฉัตรชัย ประแกว
๒) นางวาสนา จันทวาศ
๓. รางวัลชนะเลิศการประกวดยุวบรรณารักษสงเสริมการอาน ม.๑-ม.๓ โรงเรียนพัฒนาบาลอ
นักเรียน ๑) เด็กหญิงซูไรฟา เจะดี
๒) เด็กหญิงฟาติยา ดอแม
๓) เด็กหญิงฟารินี มะระเปะ
ครูผูสอน ๑) นางสาวพารินดา มิยะ
๒) นางสาวเยาวลักษณ ภูผาภักดี
๔. รางวัลชนะเลิศการแขงขันขับรองเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.๑-ป.๖
โรงเรียนอนุบาลยะลา
- นักเรียน เด็กชายณัฐภัทร พรหมสวาง
- ครูผูสอน นายเสกสรร รัตนแคลว
นายอาดุลย พรมแสง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา
เขต ๑ ประธานการประชุมกลาวเปดการประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ

ผอ.สพป.ยล.๑

๑.๑ ขอขอบคุณผูอํานวยการโรงเรียน คณะครู และผูมสี วนเกี่ยวของ ในการเขารวมกิจกรรม
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๓ ณ เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร
เปนความภาคภูมิใจรวมกันที่ชวยสรางชื่อเสียงใหแกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต ๑ อยางเกินความคาดหมาย จะตอบแทนดวยการใหไปศึกษา
ดูงานตางประเทศ และการพิจารณาความดีความชอบตอไป
๑.๒ ขอขอบคุณโรงเรียนทุกโรงทีจ่ ัดการสอบ O-Net ใหเปนไปดวยดี ถึงคะแนนจะลดลง
แตเราก็ภูมิใจ และขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่ไดรบั โลรางวัลในครั้งนี้
- สวนโรงเรียนที่มีคะแนน ๑๐ ลําดับสุดทายจะหาวิธีการยกระดับใหดีขึ้นตอไป
- สําหรับผูบริหารโรงเรียนที่ทําคะแนนไดลําดับที่ ๑ – ๑๐ จะดูแลเรื่องการพิจารณา
ความดีความชอบเปนกรณีพเิ ศษ ผูบริหารโรงเรียนทีย่ ังไมไดรับการพิจารณาในครั้งนี้
จะพิจารณาจากโควตาของ ศอ.บต.ใหตอไป

-๕๑.๓ วันนี้กําหนดพิธีพระราชทานเพลิงศพ นางสมศรี ธัญญะเกษตร ขาราชการครู คศ.๒
โรงเรียนบานโคกมือบามิตรภาพที่ ๒๒๓ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ณ วัดโฆษิต
อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เวลา ๑๓.๓๐ น.
๑.๔ สพป.ยล.๑ กําหนดประชุมประจําเดือนผูบ ริหารสถานศึกษา เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗
ในวันที่ ๒ – ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมหาดใหญรามา อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา โดยสํานักงานเขตฯ จะ
รับผิดชอบคาที่พัก คาอาหารวางและเครือ่ งดื่ม และคาอาหารกลางวัน สวนคาพาหนะใชงบประมาณของโรงเรียน
๑.๕ เลขาธิการ กพฐ. แจงกําชับการจัดประชุมสัมมนาวาหามจัดอบรมครูในวันเปดภาคเรียน
และใหผูอํานวยการโรงเรียนอยูที่โรงเรียนเปนหลัก
๑.๖ จากเหตุการณความไมสงบในชวงเวลานี้ คนรายไดยิงขาราชการครูเสียชีวิต ๒ รายแลว
และยังมีขาวความไมปลอดภัยสําหรับคุณครูอยางตอเนื่อง ในชวงนี้หากมีงานที่จะตองดําเนินการตอเนื่อง ใหมาใช
สถานที่ทสี่ ํานักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑ ได หากตองเดินทางไปปฏิบัตงิ านทีส่ ถานศึกษาขอใหประสานกอง
กําลังที่รบั ผิดชอบกอน ในชวงปดภาคเรียนกําชับใหนักการภารโรงไปดูแลโรงเรียนดวย
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗ (WWW.yala.1.go.th)

ที่ประชุม

รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
-ไมม-ี

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องแจงเพื่อทราบ

กลุมบริหารงานบุคคล
นางพวงนิตย วิชญรักษ ๔.๑ การพิจารณาความดีความชอบครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๕๗)
สพป.ยะลา ๑ กําหนดใหศูนยเครือขายสงผลการพิจารณาความดีความชอบ ภายใน
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ดังนี้
๑) เอกสารที่โรงเรียนตองสง สพป.ยล.๑
๑.๑ บัญชีหมายเลข ๒ จัดเรียงโควตาตัวเต็มของโรงเรียนอยูล ําดับ ๑ และ
โควตาศูนยเครือขายอยูลําดับถัดไป พรอมวงเล็บหมายเหตุวาโควตาศูนย
๑.๒ บัญชีหมายเลข ๓ ของโรงเรียน
๑.๓ บัญชีหมายเลข ๔ ของโรงเรียน (ถามี)
๒) เอกสารที่ศูนยเครือขายตองสง สพป.ยล.๑
๒.๑ บัญชีหมายเลข ๒ เฉพาะโควตาพิเศษที่ สพป.ยล.๑ จัดสรรให และวงเล็บ
มุมบนขวา โควตาศูนยเครือขาย..........................
๒.๒ สําเนารายงานการประชุมกรรมการศูนยเครือขาย
๓) การออกคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ จะดําเนินการโดย
ระบบอิเลคทรอนิกส CMSS

-๖ผอ.สพป.ยล.๑

อ.ก.ค.ศ.ชุดนี้ จะครบวาระในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ การเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ ๑
(๑ เมษายน ) จะออกคําสั่งและเบิกจายเงินเดือนใหมใหทันภายในสิ้นเดือนนี้
๔.๒ การปรับอัตราเงินเดือนใหไดรับตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรองตาม ว.๒๑

สพป.ยะลา ๑ จะดําเนินการปรับอัตราเงินเดือนใหไดรบั ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง
ตั้งแต ๑ มกราคม ๒๕๕๖ และ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ หลังการเลื่อนขั้นเงินเดือนครัง้ ที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๕๗)
๔.๓ การยายขาราชการครูสายผูสอน
การยายขาราชการครูสายผูส อน จะดําเนินการเสนอ อ.ก.ค.ศ. ยะลา ๑ พิจารณา
ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗
๔.๔ โครงการเพชรเสมายะลา เขต ๑
สพป.ยะลา ๑ จะดําเนินการจัดโครงการยกยองเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาดีเดน รางวัล “เพชรเสมายะลา เขต ๑ “ ประจําป ๒๕๕๗ โดยประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติ
หนาที่ ณ โรงเรียน/ สพป. เปนเวลา ๑ ป
๑) แยกตามประเภทและสาขา รายละเอียดดังนี้
๑.๑ ผูบริหารสถานศึกษา
๑.๑.๑ ผูอํานวยการโรงเรียน แยกเปนขนาดใหญมาก (นักเรียน ๕๐๑
คนขึ้นไป) ขนาดใหญ (นักเรียน ๓๐๑ – ๕๐๐ คน) ขนาดกลาง (นักเรียน ๑๒๑ – ๓๐๐ คน) ขนาดเล็ก (นักเรียน
ต่ํากวา ๑๒๐ คน)
๑.๑.๒ รองผูอํานวยการโรงเรียนทุกขนาด
๑.๒ ครูผสู อน แยกเปน สาระปฐมวัย/อนุบาล ภาษาไทย คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาตางประเทศ(อังกฤษ)
ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา กิจกรรมพัฒนาผูเ รียน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
๑.๓ ครูผสู อนอิสลามศึกษา
๑.๔ บุคลากรทางการศึกษาและลูกจางประจํา แยกเปนครูผูสอนอิสลามศึกษา
ขาราชการในสํานักงาน ลูกจางประจํา/ลูกจางชั่วคราว ในสํานักงาน/โรงเรียน ธุรการโรงเรียน
๒) ปฏิทินการดําเนินงาน
- โรงเรียนสงศูนยเครือขาย ภายในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗
- ศูนยเครือขายสง สพป.ยล.๑ ภายในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
- สพป. ประเมินระหวางวันที่ ๒๕ มิถุนายน – ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
- มอบรางวัล/แสดงผลงานดีเดน ระหวาง สิงหาคม – กันยายน ๒๕๕๗
๔.๕ การอบรมผลงานทางวิชาการ
๑) แบงเปน ๒ รุน : รุนที่ ๑ อบรมทําผลงานตามหลักเกณฑ ว.๑๐
: รุนที่ ๒ อบรมทําผลงานตามหลักเกณฑ ว.๑๗
๒) ดําเนินการอบรมในเดือนเมษายน ๒๕๕๗ จะสํารวจผูประสงคอบรมอีกครัง้ หนึง่
ผูอบรมตองออกงบประมาณสวนตัวบางสวน

-๗๔.๖ การขอเหรียญราชการชายแดนและการทําบัตรเหรียญราชการชายแดน
๑) การขอเหรียญราชการชายแดน สพป.ยล.๑ ดําเนินการสงสํานักงานจังหวัดยะลา
เปนชุด ๆ ใหแจงขาราชการครูตรวจสอบรายชื่อในราชกิจจานุเบกษา หากไมมหี รือไมเคยขอมากอนใหโรงเรียน
ดําเนินการขอมายัง สพป.ยล.๑
๒) การทําบัตรเหรียญราชการชายแดน เมื่อตรวจสอบรายชื่อในราชกิจจานุเบกษาแลว
ใหขอทําบัตรเหรียญราชการชายแดนมายัง สพป.ยล.๑ ขณะนี้สํานักงานจังหวัดยะลา ไดสงบัตรกลับมาใหแลวสวนหนึง่
และจะแจงใหขาราชการครูมารับที่ สพป.ยะลา ๑
๔.๗ การปรับระดับชั้นงานและเปลี่ยนสายงานของลูกจางประจํา
๑) ดําเนินการตามแนวปฏิบัติการบริหารอัตรากําลังลูกจางประจํา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒) การเปลี่ยนสายงาน มีขอควรคํานึง คือ ใหคํานึงถึงความเหมาะสมและสอดคลอง
กับลักษณะงาน รวมถึงความจําเปน ภารกิจของสวนราชการและประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ เมื่อไดรบั การ
เปลี่ยนสายงานแลว ตองปฏิบัตงิ านใหสอดคลองตรงตามหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง
๔.๘ การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ
๑) การประเมินวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ ว.๑๐ รอรายชื่อ
คณะกรรมการที่เสนอไปยังสํานักงาน ก.ค.ศ.
๒) การเยียวยาผูพัฒนาผลงานแลวไมผานเกณฑตามเกณฑ จชต.เดิม กําหนดอบรม
พัฒนา เดือนเมษายน ๒๕๕๗ โดย สพป.นราธิวาส เขต ๑ เปนเจาภาพ
๓) การประเมินชํานาญการ และการประเมินดาน ๑ , ๒ ของชํานาญการพิเศษ
กําหนดประชุมซอมความเขาใจวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุมรายา
ผอ.สพป.ยล.๑

๑) การยายขาราชการครูสายผูสอน มีตําแหนงวาง ๑๐ ตําแหนง มีผทู ําเรื่องยาย
๑๐๐ กวาคน กําหนดประชุมกลั่นกรองในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗
๒) การจัดทําวิทยฐานะ ใหผอู ํานวยการโรงเรียนสง ว.๑๐ ชํานาญการพิเศษ ขอใหรีบ
ดําเนินการสงกอนทีจ่ ะเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑใหม
๓) วิทยฐานะครูผสู อน เสนอ ว.๑๐ ไดเลยสําหรับคนทีม่ ีผลงานเชิงประจักษ (ไดรับรางวัล
จากงานศิลปหัตถกรรมทีผ่ านมา)

ที่ประชุม

รับทราบ

กลุมนโยบายและแผน
นางพัชรียา ปรีดางกูร ๔.๙ การบริหารแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 สูการปฏิบัติ
ดวยคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ในคราวประชุม
ครั้ งที่ 1/2557 เมื่อ วันที่ 4 กุม ภาพั นธ 2557 ไดใหความเห็นชอบแผนปฏิบั ติก าร ประจําปง บประมาณ พ.ศ.
2557 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ซึ่งแผนปฏิบัติการประจําป จะเปนกรอบแนวทาง
ในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ

-๘และประสิทธิผลสูงสุดตอการพัฒนาการศึกษา โดยมุงสูเปาหมายสุดทายคือ การพัฒนาใหนักเรียนไดรับโอกาสทาง
การศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพตามศักยภาพอยางเทาเทียมกัน จึงขอใหผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกโรง
ไดศึกษาทิศทางการจัดการศึกษา และการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจําป 2557 ของ
สพป.ยล.1 ถายทอดสูบุคลากรในสถานศึกษา และใชแผนปฏิบัติการของ สพป.ยล.1 เปนกรอบแนวทางในการจัดทํา
แผนปฏิบัติการ และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตอไป
กลุ มนโยบายและแผนไดจั ดวางเอกสารแผนปฏิบั ติการ ประจํ าป ง บประมาณ พ.ศ.
2557 ไวหนาเว็ปไซต http://www.yala1.go.th ดวยแลว
๔.๑๐ การจัดเก็บขอมูลพื้นฐานสิ้นปการศึกษา ๒๕๕๖ (๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗)
๑) สพฐ. ได ขอให โ รงเรี ย นทุ ก โรงในสั ง กั ด ดํา เนิ นการบั น ทึ ก ข อ มู ล พื้ น ฐานสิ้ น ป
การศึกษาเปนรายบุคคล ในระบบของ DMC (http://portal.bopp-obec.info/obec6/) ระหวางวันที่ ๒๐ มีนาคม –
๒๐ เมษายน ๒๕๕๗ โดยใช username และ password เดิมที่ไดลงทะเบียนไวแลว ทั้งนี้ใหศึกษาขั้นตอนและวิธีการ
จากคูมือในเว็บไซด www.bopp-obec.info ( ตามหนังสือ ที่ ศธ ๐๔๑๑๙/ว ๗๖๑ ลว. ๖ มีนาคม ๒๕๕๗ )
๒) ขอใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบของโรงเรียนสงสําเนาไฟลขอมูลพื้นฐานสิ้นปการศึกษา
๒๕๕๖ ให จนท.กลุ ม นโยบายและแผน (คุณวราภรณ วัฒ นกุ ล ) เพื่ อ ใชสํ า หรั บ การตรวจสอบ ทาง e-mail :
watwa9@hotmail.com ภายในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗
๔.๑๑ การตรวจสอบปรับปรุงขอมูลอาคารและสิ่งกอสราง ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗
สพฐ. ไดขอใหโรงเรียนในสังกัดทุกโรง ตรวจสอบปรับปรุงขอมูลอาคารสิ่งกอสรางใน
ระบบออนไลน ระหว างวันที่ ๒๐ มี น าคม – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ เพื่ อ นํา ขอ มู ล ไปใชสํ าหรั บ การจั ด ตั้ง จั ดสรร
งบประมาณประจํ า ป โดยสามารถ download คู มื อ การจั ด ทํ า ข อ มู ล สิ่ ง ก อ สร า งได ที่ ห น า เว็ บ ไซด ไซด
http://data.bopp-obec.info/ (ตามหนังสือ ที่ ศธ ๐๔๑๑๙/ว ๘๐๒ ลว. ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗)
การจัดทําขอมูลทั้ง ๒ รายการ หากลืม username และ password หรือมีปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงาน ใหติดตอเจาหนาที่กลุมนโยบายและแผน (วราภรณ วัฒนกุล/ ๐๘ ๙๔๖๘ ๙๔๒๖)
๔.๑๒ การดําเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2557
ตามที่ สพฐ. อนุมัติจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน จํานวน 5 รายการ ปการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1
ใหกับสถานศึกษาในสังกัดทุกโรง ( ตามหนังสือที่ ศธ 04119/ว ลว. 15 กุมภาพันธ 2557) โดยจัดสรรเบื้องตนกอน
70% ของจํานวนนักเรียนชั้นเคลื่อน (ยกเวนชั้นอนุบาล 1 ประถมศึกษาปที่ 1 มัธยมศึกษาปที่1 ใชจํานวนนักเรียนชั้น
เดิมกอน) ใชขอ มูลนักเรี ยน 10 พฤศจิก ายน 2556 (ประมวลผล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2556, วันที่ 10 ธันวาคม
2556 และวันที่ 10 มกราคม 2557)
ในการนี้ สพฐ. ไดแจงให สพป./สพม. และโรงเรียนหนวยเบิกทุกโรงทราบและถือ
ปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ซักซอม และกําชับใหโรงเรียนดําเนินการใหนักเรียนไดรับจัดสรรคาหนังสือเรียน
คาอุปกรณการเรียนและคาเครื่องแบบนักเรียนครบทุกคน ซึ่งโรงเรียนไดรับจัดสรรงบประมาณเบื้องตนยังไมครบตาม
จํานวนนักเรียนจริง จึงใหโรงเรียนยืมเงินจากรายการคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนมาใชเปนลําดับแรกกอน
หากยังไมพอใหยืมเงินจากคาจัดการเรียนการสอนเปนลําดับถัดไป เพื่อจัดสรรคาหนังสือเรียน คาอุปกรณการเรียน

-๙และคาเครื่องแบบนักเรียนใหนักเรียนครบทุกคนกอนเปดภาคเรียน และเมื่อไดรับการจัดสรรเพิ่มเติมครบจํานวน
นักเรียนจริงใหสงใชคืนรายการเดิม
(๒) ใหโรงเรียนเรงดําเนินการตรวจสอบและรายงานขอมูลนักเรียน ณ วันที่
10 มิถุนายน 2557 โดยรายงานขอมูลจํานวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557 ในระบบขอมูลนักเรียนรายบุคคล
DMC ระหวางวันที่ 10 – 20 มิถุนายน 2557 เพื่อจัดสรรงบประมาณ 30% ภาคเรียนที่ 1/2557 ใหครบทุกคน
(๓) ใหโรงเรียนบันทึกขอมูลนักเรียนรายบุคคล (ตามเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก
ใหแลวเสร็จทันภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 เพื่อคํานวณและจัดสรรงบประมาณเงินปจจัยพื้นฐานนักเรีย น
ยากจน ภาคเรียนที่ 1/2557 ตอไป
ทั้งนี้ การประมวลผลขอมูลเพื่อคํานวณเงินอุดหนุนจะประมวลผลตามกําหนดเวลา
คือ ภาคเรียนที่ 1/2557 30% จํานวน 5 รายการ ประมวลผลขอมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2557
เวลา 24.00 น. และสําหรับเงินปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1/2557 ประมวลผลขอมูล ณ วันที่
30 มิถุนายน 2557 เวลา 04.00 น.
๔.๑๓ การประชุมสัญจรศูนยเครือขายสถานศึกษา ของคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษาฯ ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2557
ดวยตามแผนการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
ประจําปงบประมาณ 2557 ไดกําหนดแผนการออกตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดําเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด
ทุกโรง โดยการออกประชุมสัญจร ณ ศูนยเครือขายสถานศึกษาทั้ง 13 ศูนย กําหนดเดือนเวนเดือน เริ่มตั้งแตเดือน
มีนาคม 2557 กําหนดออกตรวจเยี่ยมสัญจรศูนยเครือขายสถานศึกษา ศูนยเครือขายกรงปนัง ในวันพฤหัสบดีที่ 27
มีนาคม 2557 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ โรงเรียนบานกรงปนัง อ.กรงปนัง จ.ยะลา
สําหรับการออกสัญจรศูนยเครือขายสถานศึกษาในรอบเดือนถัดๆ ไป ขอความรวมมือ
จากประธานศู น ย เ ครื อ ข า ยสถานศึ ก ษา 12 ศู น ย ได ป ระสานแจ ง กลุ ม นโยบายและแผน กํ า หนดวั น ที่ จ ะให
คณะกรรมการเขตฯ ไดออกตรวจเยี่ยมศูนยเครือขายของทุกทานตามโอกาสที่เหมาะสมตามลําดับตอไป
นายอาดุลย พรมแสง ๑) ระบบขอมูลมีความสําคัญมาก ใหผูบริหารสถานศึกษากําชับเจาหนาที่ใหรายงานตรงกับ
ความจริง
๒) ประชุมสัญจรคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๒ จะไปประชุมที่ศูนยเครือขาย
กรงปนัง ครั้งที่ ๑ ประชุมที่ศูนยเครือขายรามัน
ที่ประชุม

รับทราบ

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
นางสุกันยา บํารุงหนูไหม ๔.๑๔ การรายงานผลการรับนักเรียนผานเว็บไซต ประจําป ๒๕๕๗
ดวยสํ านัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้ นฐานไดกํ าหนดให ทุก โรงเรียนบันทึ ก
ขอมูลการรับนักเรียนประจําป ๒๕๕๗ ผานทางเว็บไซต เพื่อใหสวนกลางมีระบบฐานขอมูลการรับนักเรียนที่ครบถวน
สมบูรณ นําไปใชประโยชนไดทันเวลา สามารถสรุปและรายงานผลการรับนักเรียนใหผูปกครอง หรือประชาชนทั่วไปเขา
ไปสืบคนขอมู ลตามที่ตองการไดในเวลาอันรวดเร็วและไดขยายผลการใชโปรแกรมรับนัก เรียนบนเว็บ ไซต ประจําป
๒๕๕๗ ดวยระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซใหกับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ โดยสามารถรับชมวีดีโอ
คอนเฟอเรนซยอนหลังไดที่ http://210.246.189.120/view_video.php?viewkey=647dcf804d7baa190391

-๑๐ทั้งนี้โรงเรียนจําเปนตองบันทึกขอมูลตามทีโ่ ปรแกรมกําหนด ไดแก
- ขอมูลเขตพื้นทีบ่ ริการ
- ขอมูลแผนแยกตามประเภท
- ขอมูลการสมัครรายวัน
- ขอมูลการรับไว
- มูลนักเรียนทีจ่ บการศึกษา
- หากมีปญ
 หาการปฏิบัตงิ าน กรุณาติดตอผูป ระสานเขตพื้นที่การศึกษา
(นายอุสมัน วามะ เบอรติดตอ ๐๗๓ – ๒๑๑๗๐๗ ,๐๗๓- ๒๑๔๒๔๖ ตอ ๑ หรือ ๐๘๗ – ๙๖๘๘๕๓๓)
จากการตรวจสอบการบันทึกขอมูลการรับนักเรียนประจําป ๒๕๕๗ ของโรงเรียน
ในสังกัด ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ปรากฏวาโรงเรียนสวนใหญยังไมไดดําเนินการบันทึกขอมูลตามทีโ่ ปรแกรม
กําหนดใหครบถวนสมบูรณ จึงขอความรวมมือทุกโรงเรียนไดมอบหมายเจาหนาที่ผรู ับผิดชอบดําเนินการใหครบถวน
สมบูรณตามทีโ่ ปรแกรมกําหนด เนือ่ งจาก สพฐ. จะจัดลําดับโรงเรียน/เขตพื้นทีก่ ารศึกษา ที่ดําเนินการไดครบถวน
สมบูรณ หากมีปญหาการปฏิบัตงิ าน กรุณาติดตอผูป ระสานเขตพื้นที่การศึกษา (นายอุสมัน วามะ เบอรติดตอ
๐๗๓-๒๑๑๗๐๗ ตอ ๑ หรือ ๐๘๗-๙๖๘๘๕๓๓)
๔.๑๕ การรายงานโรงเรียนปดเรียน ปการศึกษา ๒๕๕๖ และ การเปดภาคเรียนที่ ๑
ปการศึกษา ๒๕๕๗
ขอใหสถานศึกษารายงานการปดภาคเรียน ปการศึกษา ๒๕๕๖ และการเปดภาค
เรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๗ โดยดวน
๔.๑๖ การประชุมรักษาความปลอดภัยครู
สพป.ยล.๑ กําหนดประชุมเพื่อรักษาความปลอดภัยใหกับขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมยะลาแกรนดพาเลซ อําเภอเมือง จังหวัดยะลา
๔.๑๗ การรายงานนักเรียนประสบภัย
สพฐ. ไดจัดทําโปรแกรมการรายงานนักเรียนประสบภัยธรรมชาติ หรือภัยจากการถูก
กระทําอื่น ๆ กรณีหากเกิดเหตุการณใดขึ้นขอใหสถานศึกษารายงานตามโปรแกรมดังกลาวโดยดวน
ที่ประชุม

รับทราบ

กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นายนิยม รักมาก

๔.๑๘ การจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา ปงบประมาณ ๒๕๕๗

กระทรวงศึกษาธิการ ไดสนับสนุนงบประมาณใหสถานศึกษาจัดซื้อหนังสือ
แบบเรียนตามนโยบายสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดังรายละเอียดแนวทางที่แนบ (เอกสารหนา ๑๘ – ๒๓ )

-๑๑นายมนูญ พืชสะกะ

๔.๑๙ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา ๒๕๕๖

๑. การดําเนินการจัดสอบ
สพป.ยะลา เขต ๑ ที่เปนศูนยสอบ O-NET ปการศึกษา ๒๕๕๖ ไดดําเนินการจัดสอบ
นักเรียนชั้น ป.๖ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ และ ชั้น ม. ๓ เมื่อวันที่ ๘-๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ปรากฏวานักเรียนทุก
คนไดเขาสอบรวมจํานวน ๓,๐๘๗ คน ทุกสนามสอบไดดาํ เนินการตามแนวปฏิบัติที่ สทศ. กําหนด และการจัดสอบ
เปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอขอบคุณผูเกี่ยวของทุกคนทีใ่ หความรวมมือดวยดี
๒. ผลการทดสอบ ป ๕๖
๑) คะแนนการทดสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ชั้น ป.๖
คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
กลุมสาระ
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สุขศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
คะแนนเฉลี่ย

2555
37.56
35.71
33.65

2556
35.71
30.95
30.20

+/-1.85
-4.76
-3.45

2555
2556
+/45.68 45.02 -0.66
44.22 38.31 -5.91
36.99 33.82 -3.17

27.65 31.16

+3.51

35.77

41.95 +6.18

31.20 31.13

- 0.07

37.46

37.40 -0.06

42.99 48.40

+5.41

54.84

61.69 +6.85

44.54 36.76

-7.78

52.27

47.14 -5.13

41.70 40.27
36.88 35.57

-1.43
-1.31

53.85
45.14

53.16 -0.69
44.81 -0.33

ชั้น ม.๓
กลุมสาระ
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สุขศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
คะแนนเฉลี่ย

คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

2555
45.14
36.06
27.44

2556
32.49
29.99
27.95

+0.51

2555
54.48
47.12
28.71

2556
44.25
39.37
30.35

+/-10.23
-7.75
+1.64

23.52

20.37

-3.15

26.95

25.45

-1.50

28.50

30.07

+1.57

35.37

37.95

+2.58

44.21

45.43

+1.22

56.67

58.30

+1.63

38.50

34.45

-4.05

43.31

43.65

+0.34

36.38
34.96

32.95
31.71

-3.43
-3.25

47.39
42.50

44.46
40.47

-2.93
-2.03

+/-12.65
-6.07

-๑๒๑) คะแนนการทดสอบระดับโรงเรียน
ชั้น ป.๖
คะแนนเฉลี่ย
กลุมสาระ
เขตพื้นที่
ภาษาไทย
35.71
สังคมศึกษา
30.95
ภาษาอังกฤษ
30.20
คณิตศาสตร
31.16
วิทยาศาสตร
31.13
สุขศึกษา
48.40
ศิลปะ
36.76
การงานอาชีพ
40.27

คะแนนสูงสุดและต่ําสุดของโรงเรียน
สูงสุด
ต่ําสุด
ผลตาง
58.89
46.70
56.30
68.12
45.42
74.19
56.72.
65.42

23.33
20.00
20.31
19.30
21.50
32.00
24.17
24.67

35.56
26.70
35.99
48.82
23.92
42.19
35.56
40.76

ชั้น ม.๓
กลุมสาระ

คะแนนเฉลี่ย คะแนนสูงสุดและต่ําสุดของโรงเรียน
เขตพื้นที่
สูงสุด
ต่ําสุด
ผลตาง

ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สุขศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ

32.49
29.99
27.95
20.37
30.07
45.43
34.45
32.95

37.67
38.71
44.29
25.77
31.75
56.43
38.33
38.60

28.34
23.57
24.29
17.07
27.57
37.68
29.66
28.71

9.33
15.14
20.00
8.70
4.18
18.75
8.67
9.89

นายสมชาย เอี่ยวสกุล ๔.๒๐ การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
๑.๑ การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา
ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่องกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัตเิ กี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๔
ในหมวด ค การดําเนินงานหนวยงานตนสังกัด ขอ ๕ ใหสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาจัดใหมีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอยางนอย ๑ ครั้งตอป และแจงผลการติดตามตรวจสอบใหสถานศึกษาทราบ
ในปการศึกษา ๒๕๕๖ สพป.ยล.๑ ไดกําหนดแนวทางการดําเนินการดังนี้

-๑๓รายการ

การปฏิบัติ/ระยะเวลา

๑.
กําหนดระยะเวลาในการติดตามตรวจสอบคุณภาพ กุมภาพันธ – มีนาคม ๒๕๕๗
การศึกษาโดยหนวยงานตนสังกัด
๒. แตงตัง้ คณะกรรมการในการติดตามตรวจสอบคุณภาพ ศูนยเครือขายเปนพื้นที่การดําเนินการ (รองผอ.สพป.ยล.๑
การศึกษาตามคําสัง่ สพป.ยล.๑ ที่ ๔๒/๒๕๕๗
ประธานศูนยเครือขาย, รองประธานศูนยเครือขาย ,
ศน.สพป.ยล.๑ และ ผอ.รร.)
๓. ดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามปฏิทิน

๒๔ กุมภาพันธ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗
(ศูนยเครือขายจัดทําตารางการออกติดตามตรวจสอบ)

๔.ศูนยเครือขายรวบรวมแบบรายงานผลการติดตามตรวจสอบ ภายในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๗
ฯ สง สพป.ยล.๑
๕. การจัดทํารายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา สพป.ยล.๑ ทํารายงาน (๘-๓๐ เมษายน ๒๕๕๗)
๖. สถานศึกษานําขอมูลที่ไดไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ ปการศึกษา ๒๕๕๗
การศึกษา
๗. สถานศึกษานําขอมูลที่ไดไปใชรองรับการประเมินคุณภาพ ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๗ (รับการประเมิน
ภายนอกรอบสาม
รอบสาม จํานวน ๓๑ โรงเรียน)
๘. สพป.ยล.๑ นําขอมูลที่ไดไปใชเปนหลักฐานประกอบ ปงบประมาณ ๒๕๕๗
รายการอางอิง ตัวชี้วัด ตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ
ปงบประมาณ ๒๕๕๗ ของ สพฐ.

๑.๒ สงรายงานประจําปของสถานศึกษา (SAR) ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖
ตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัตเิ กี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในที่ไดกําหนด
ตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ.๒๕๕๓ กําหนดใหสถานศึกษาจัดทํารายงานประจําปทเี่ ปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน
เสนอตอคณะกรรมการสถานศึกษา หนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชนนั้น ขอให
สถานศึกษาในสังกัดทุกโรงสงรายงานประจําปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๖ สงถึงสพป.ยล.๑ จํานวน ๑ เลม
โดยใหไปสงที่กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ทั้งนี้ เพื่อนําไป
สังเคราะหขอ มูลรายงานประจําปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๖ ใชประโยชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระดับเขตพื้นที่ รวมทัง้ ใชเปนหลักฐานประกอบรายการอางอิงตัวชี้วัด ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ
๒๕๕๗ ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตอไป อนึ่ง การจัดทํารายงานประจําปดังกลาว ใครขอความ
รวมมือจากผูบ ริหารสถานศึกษา ดําเนินการตรวจสอบขอมูลในรายงานใหถูกตองครบถวนทุกรายการดวย
๔.๒๑ การประกันคุณภาพภายนอก
๑) โรงเรียนที่ไดรบั การประเมินภายนอกจาก สมศ.แลว (รุนที่ ๑ – ๕)
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ.(พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) มี
สถานศึกษาในสังกัดเขารับการประเมินภายนอกแลวตั้งแตภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔ ถึงภาคเรียนที่ ๒ /๒๕๕๖ จํานวน
๘๐ โรงเรียน ไดรับการแจงผลการประเมินเปนทางการแลว ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน ๕๗ โรง ผลปรากฏวา
ไดรับรองมาตรฐานการศึกษา จํานวน ๔๘ โรง คิดเปนรอยละ ๘๔.๒๑ ไมรับรองมาตรฐานการศึกษา ๙ โรง คิดเปน

-๑๔รอยละ ๑๕.๗๙ สําหรับระดับการศึกษาปฐมวัย ไดรับการแจงผลการประเมินแลว ๕๖ โรง ผลปรากฏวาไดรับรอง
มาตรฐานการศึกษา จํานวน ๕๕ โรง คิดเปนรอยละ ๙๘.๒๑ โรง ไมรบั รองมาตรฐานการศึกษา จํานวน ๑ โรง
คิดเปนรอยละ ๑.๗๙
กรณีสถานศึกษาที่ไมผานเกณฑมาตรฐานในตัวบงชี้หรือประเด็นการพิจารณา
เชิงปริมาณ สมศ. จะพิจารณาเอกสาร หลักฐานที่ผานการรับรอบโดยหนวยงานตนสังกัด เพื่อพิจารณาปรับผลการ
ประเมิน โดย สมศ. จะไมลงเก็บขอมูล
๒) โรงเรียนทีจ่ ะเขารับการประเมินภายนอก รุนที่ ๖ รุน สุดทาย ในภาคเรียนที่ ๑
ปการศึกษา ๒๕๕๗
สถานศึกษาที่จะเขารับประเมินภายนอกรุนที่ ๖ ระหวางวันที่ ๒๖ พฤษภาคม
ถึง ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ จํานวน ๓๑ โรงเรียน กลุม งานสงเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา กลุมนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ไดจัดประชุมผูบ ริหารสถานศึกษาและครูผรู ับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
ภายในใหแลว เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ขอใหผูบริหารสถานศึกษาไดประชุมวางแผนเตรียมการอยางเปนระบบ
แกผูเกี่ยวของทุกคน ทุกฝาย เพื่อเตรียมรองรอย/เอกสาร/หลักฐานตาง ๆ รวมทั้งวางรูปแบบการนําเสนอสารสนเทศ
ใหสอดคลองกับมาตรฐานและตัวบงชี้การประเมินใหครบถวนสมบูรณมากที่สุด
เนื่องจาก ผอ.สพป.ยล.๑ มีภารกิจราชการเรงดวน จึงมอบหมายให นายสุทรรศน
ซุนจาย รอง ผอ.สพป.ยล.๑ เปนประธานการประชุมแทน และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
นางภรณี สุวารักษ

๔.๒๒ การประเมินความสามารถในการอานและการเขียน

สพป.ยล.๑ ไดจัดทําสรุปผลการประเมินความสามารถในการอานและการเขียน
ของนักเรียนในสังกัด ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๖ ดังตารางหนา ๒๗ –๔๒ โดยโรงเรียนตองประเมินตามจุดเนน
ของสพฐ. Tipple A ประเมินและกรอกขอมูลในฐานขอมูล สําหรับมิตทิ ี่ ๒ และตองรีบดําเนินการภายในวันที่ ๓๐
มีนาคม ๒๕๕๗ มิเชนนั้นระบบจะปดไมใหดําเนินการรายงาน
โรงเรียนกรอกขอมูลแลว มีขอสังเกตวาใหตรวจสอบขอมูลใหถูกตอง และให
ตรวจสอบดูขอมูลภาคเรียนที่ ๑ ดวย สําหรับมิติที่ ๓ สพฐ.จะเปดระบบใหรายงานขอมูลในคราวตอไป
ประธาน
ที่ประชุม

๑) ฝากดูผลการประเมินความสามารถนักเรียนวาจะพัฒนากันอยางไรตอไป
และนําไปวิเคราะหวาจะปรับปรุงอยางไร
๒) ตรวจสอบการกรอกขอมูลวาถูกตองครบถวนหรือไม
รับทราบ

กลุมบริหารการเงินและสินทรัพย
นายสมปอง ชูชื่น
๔.๒๓ การเบิกจายงบประมาณ
๑) การเบิกงบสัมพันธชุมชน ขอใหแยกรายการคาอาหาร คาที่พกั ไมตองทําตาม
ระเบียบวาดวยการพัสดุการจัดซือ้ จัดจาง ใหดําเนินการสงใบสําคัญรับเงิน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขาย
และรายชื่อผูเขารวมกิจกรรม
๒) การวางเบิกเงินงบประมาณที่ไดรบั จัดสรรแลว ตองดําเนินการเบิกจายใหเสร็จสิ้น
ภายในวันศุกรที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ยกเวนงบประมาณที่โอนมาทีห่ ลังจะแจงใหทราบตอไป
๓) การเบิกคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ตองกอหนีผ้ ูกพันภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม
๒๕๕๗ EGP ใชไดแลว

-๑๕๔) กรมบัญชีกลางไดกําหนดประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียนใหม
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค.๐๔๒๒.๓/ ว.๒๑ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ มีผลตั้งแตภาคเรียนที่ ๒
ปการศึกษา ๒๕๕๖
๕) กลุมบริหารงานการไดเบิกเงินพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มเดือนละ ๑,๐๐๐ บาท
- ลูกจางชั่วคราวรายเดือนได ๒,๕๐๐ บาท
- ลูกจางที่เบิกอยูแลว ๑,๐๐๐ บาท เบิกเพิม่ อีก ๑,๕๐๐ บาท
- ลูกจางประจําเบิกเพิม่ ๑,๐๐๐ บาท
- พนักงานราชการเบิกเพิม่ ๑,๐๐๐ บาท สวน ๒,๕๐๐ บาท (เงินพื้นที่พเิ ศษ)
สพฐ.จะตกเบิกให
๖) เงินคาตอบแทน ที่ไดรบั เพิ่มขึ้นตั้งแตป ๒๕๕๕ , ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม
๒๕๕๗ เงินโอนมาแลวจะดําเนินการวางเบิกใหตอไป
๗) การยืมเงินใหระบุเงินงบประมาณ (โครงการ) / เงินทดรองราชการ
๘) การจัดซื้อวัสดุงวดที่สํารวจแลว ขอใหผูอํานวยการกลุมเปนกรรมการตรวจรับรวม
ทุกกลุม
ที่ประชุม

รับทราบ

ศูนยสงเสริมอิสลามศึกษา
นายประสิทธิ์ กาสอ

๔.๒๔ มูลนิธิบัยตุลมาลจังหวัดยะลา

ดวยคณะผูกอตั้งมูลนิธิบัยตุลมาลจังหวัดยะลา กําลังดําเนินการจดทะเบียนมูลนิธิ เพือ่
การกุศลและสาธารฯประโยชน มุงนําเงินซากาตชวยเหลือผูย ากไรตลอดจนดูแลผูประสบความเดือดรอนโดยทั่วไป มี
ประธานมูลนิธิคนแรกคือ นายมูมัดดาโอะ เจะเลาะ และมีที่ปรึกษามูลนิธิคือ นายอุดร นอยทับทิม รองผูวาราชการ
จังหวัดยะลา ซึ่งไดจัดประชุมคณะกรรมการเครือขายครั้งแรก ณ หองพิกลุ ศาลากลางจังหวัดยะลา เมื่อวันที่
๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. มติที่ประชุมเห็นชอบใหดําเนินการขยายเครือขาย ในสวนของ สพป.
ยล. ๑ จึงขอแจงใหผูบริหารและครู เพื่อรวมเปนสมาชิกสมทบทุนมูลนิธิฯ รายเดือนๆ ละ ๑๐๐ บาท (กรณีทเี่ ปนมุสลิม)
สําหรับบุคคลทั่วไปสามารถบริจาคเขากองทุนบริจาค (ซอดาเกาะ) ไดตามกําลังศรัทธา หมายเลขบัญชีออมทรัพย
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรรส ชื่อบัญชี นายมูมัดดาโอะ เจะเลาะ ๙๓๒-๐-๕๙๒-๗๕-๖ หมายเลขโทรศัพทผปู ระสาน
งาน ( นายอันวาร )  ๐๘๙-๔๗๗๑๖๓๕ หรือ (นายสมาน หงะหงอ) ๐๘๗-๒๘๖๙๙๗๖ (นายดุลยฤทธิ์ มาเส็ม)
 ๐๘๙-๔๖๗๓๐๑๐ สําหรับเอกสารเรื่องรายได เงินเดือน ตองจายซากาตหรือไมเปนของมูลนิธิฯ จัดใหโรงเรียนละ
๑ ชุด เพื่อประกอบการพิจารณาแลว
๔.๒๕ การสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอิสลามศึกษา (I-NET) ระดับตอนตน
ผลการสอบ คะแนนเฉลี่ยทุกสาระวิชา ๕๐.๐๔ ลดจากปทผี่ านมา ๓.๐๘ ขอขอบคุณ
ทุกโรงเรียนที่ใหความรวมมือในการจัดสอบครั้งนี้ ลุลวงไปดวยดี สวนผลระดับ ๑๓ เขต กําลังรวบรวมอยู

-๑๖๔.๒๖ สวัสดิการของครูผูสอนอิสลามศึกษาแบบเขม
ขณะนี้ครูผูสอนอิสลามศึกษาแบบเขมไดรบั คาตอบแทนเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ขอให
ผูบริหารโรงเรียนเขมงวดในการจัดกิจกรรม และการเรียนการสอนขอใหเขมจริงๆ เหมือนครูทั่วๆไป
๔.๒๖ โครงการสนับสนุนโรงเรียนคูขนาน ศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)
ดวย สพฐ. ไดจัดสรรงบประมาณ เพื่อดําเนินการพัฒนาศักยภาพครูผูสอนศูนยตาดีกา
และผูร ับผิดชอบโรงเรียนสนับสนุนคูขนาน ขอใหโรงเรียนในโครงการดําเนินการในสวนที่โรงเรียนจะตองดําเนินการ
คาใชจายในการประชาสัมพันธ และสรางความตระหนัก สงเบิกทีฝ่ ายการเงิน ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗
ประธาน

ขอขอบคุณ ผอ.ประสิทธิ์ฯ ที่ทําใหผลการสอบ I – Net ไดที่ ๑ มาตลอด

ที่ประชุม

รับทราบ

สมาพันธครูจังหวัดยะลา
นายมนพ บุญทวิโรจน ๑) ขอขอบคุณเพื่อนผูบริหารและครูทุกคนที่ใหความรวมมือในการเลือกตัง้ ผูแทน กคศ.
และขอขอบคุณที่ไววางใจเลือกหมายเลข ๓
๒) ขอแสดงความยินดีกับเงินเพิ่มเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท ที่รอมา ๓ ป
แลว สําหรับลูกจางชั่วคราวจะไดเพิม่ คนละ ๒,๕๐๐ บาท จากเดิมที่ไมไดรบั
๓) ความไมปลอดภัย ขณะนี้เปาหมายคือครูผูหญิง หากมีความจําเปนตองเดินทางเขาไปใน
พื้นที่โรงเรียน ขอใหประสานกับกองกําลังในพื้นที่ กรณีที่โรงเรียนมีความจําเปนตอง
ปฏิบัติงานรวมกับกับคุณครู ขอใหไปใชสถานที่ที่ สพป.ยล.๑ หรือขอความอนุเคราะหใช
สถานที่โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ
๔) การกอตัง้ สมาพันธครูจงั หวัดยะลาขณะนี้มีความชัดเจนแลว มีการกําหนดขอบังคับ
ประกาศแตงตั้งคณะกรรมการสมาพันธ ประกอบดวยทาน ผอ.สพป.ยล. ทุกเขต เปนที่
ปรึกษา หัวหนาหนวยงานทางการศึกษาในจังหวัดยะลา ทุกหนวยเปนกรรมการ
โดยมีนายณรงค ศรีละมุล และนายอามีน การดี เปนเลขานุการ ขณะนี้เปดรับสมัคร
สมาชิก คาสมัครแรกเขาคนละ ๑๐๐ บาท วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการ
คราวละ ๒ ป
๕) ขอขอบคุณทุกทานที่ชวยเหลือการจัดงานพิธีพระราชทานเพลิงศพของขาราชการครู
ที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบ
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
-ไมมี-

-๑๗ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ

ประธาน
๖.๑ ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียน ขอความกรุณาหากมีกรณีใด ๆ จากภัย
ดานใดใหรีบรายงานใหสํานักงานเขตพื้นทีท่ ราบโดยดวน เพราะหากผูบ ังคับบัญชาชั้นตนไมทราบเรื่องแตหนังสือพิมพ
นําไปลงขาวแลวจะกลายเปนเรื่องใหญ
๖.๒ ความปลอดภัยของครู หากโรงเรียนเห็นวามีความเสี่ยงใหมาทํางานที่สํานักงานเขต
หรือที่โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ หากจะเดินทางไปโรงเรียนตองประสานกับกองกําลังในพื้นที่ดวย
ที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา ๑๒.๓๘ น.
ลงชื่อ

อรอนงค เมืองฝาย
ผูจดรายงานการประชุม
(นางอรอนงค เมืองฝาย)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

ลงชื่อ

วรรณี ปูเพ็ชร
ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางวรรณี ปูเพ็ชร)
ผูอํานวยการกลุม อํานวยการ

