รายงานการประชุมประจําเดือนผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
ครั้งที่ ๕ ประจําป ๒๕๕๙
วันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา 09.0๐ น.
ณ หองประชุมรายา สพป.ยะลา ๑
***************
ผูมาประชุม

ผูบริหารโรงเรียน

๑. นายนพพร มากคงแกว
ผอ.สพป.ยล ๑
ประธาน
๒. นายจีรยุทธ วิชญรักษ
รอง ผอ.สพป.ยล.๑
3. นางภัทราพร ศิริโภคา
รอง ผอ.สพป.ยล.1
๔. นายดุลยฤทธิ์ มาเส็ม
รอง ผอ.สพป.ยล.๑
๕. นางพวงนิตย วิชญรักษ
ผอ.กลุมบริหารงานบุคคล
๖. นางวรรณี ปูเพ็ชร
ผอ.กลุมอํานวยการ
๗. นางสุกันยา บํารุงหนูไหม ผอ.กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
๘. นางพัชรียา ปรีดางกูร
ผอ.กลุมนโยบายและแผน
๙. นางวรรณฤดี สัตยาทิตย
ผอ.กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
๑๐. นางสาวซารินดา บิณวาฮับ แทน ผอ.กลุมนิเทศฯ
๑๑. นางอรเพ็ญ ทองชวย
ผอ.หนวยตรวจสอบภายใน
๑๒. นายดลเหลาะ หมัดอะด้ํา หัวหนาศูนย ITE
๑๓. นายมะหามะเพาซี แซการี หัวหนาศูนยอิสลามศึกษา
อําเภอเมืองยะลา
จํานวน ๔๗ คน
อําเภอรามัน
จํานวน ๕3 คน
อําเภอกรงปนัง
จํานวน 10 คน

ผูเขารวมประชุม

๑. นางวัลลภา นัคราเรือง
๒. นางอรอนงค เมืองฝาย
๓. นางสาวโนรียา ยูโซะ
๓. นายธนันตทัศน มุขยวัฒน

ผูไมมาประชุม

๑. ผูอํานวยการโรงเรียนบานทุงคา

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ

กอนวาระการประชุม
๑. การมอบรางวัลการประกวดการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) คานิยมหลักของคนไทย
๑๒ ประการ (ประเภทสถานศึกษา ครูผูสอน และนักเรียน)
ตามประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ เรื่อง ผลการประกวด
การปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) คานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประกาศ โครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม
ในสถานศึกษา ประจําป ๒๕๕๙ ดังนี้

-๒ก. ประเภทสถานศึกษา
ชนะเลิศ
ไดแกโรงเรียนอนุบาลยะลา
รองชนะเลิศ อันดับที่ ๑
ไดแก โรงเรียนบานกะตูปะ
รองชนะเลิศ อันดับที่ ๒
ไดแก โรงเรียนธารแร
ชมเชย ไดแก โรงเรียนบานปอเยาะ , บานบูเกะคละ ,บานยือยอง ,บานบูเกะจือฆา
และวัดชมพูสถิต
ข. ประเภทครูผูสอน
รองชนะเลิศ อันดับที่ ๑
ไดแก นางสุวัยนาถ ตูปะ โรงเรียนบานกะตูปะ
รองชนะเลิศ อันดับที่ ๒
ไดแก นางสาวดาลียา หะยีดอเลาะ โรงเรียนธารแร
ชมเชย ไดแก นางฮาซียะ สนิทสกุล โรงเรียนบานปอเยาะ
นางนิฮูสเซน ดือราแม
โรงเรียนบูเกะคละ
นางสุเนตรา ตะละ
โรงเรียนบานบือยอง
นางสีปะ เจะแอ
โรงเรียนบานบูเกะจือฆา
นางสุมนา สองแกว
โรงเรียนวัดชมพูสถิต
ค. ประเภทนักเรียน
ชนะเลิศ
ไดแก ด.ช.สริศ ธรรมประพัทธ โรงเรียนอนุบาลยะลา
รองชนะเลิศ อันดับ ๑
ไดแก ดญ.ซูไบยะห ซา โรงเรียนบานกะตูปะ
รองชนะเลิศ อันดับ ๒
ไดแก ด.ญ.ฮายาตี สาเมาะ โรงเรียนธารแร
ชมเชย
ไดแก ด.ญ.ฟตมีย อาบูบูแม โรงเรียนบานปอเยาะ
ไดแก ด.ญ.วารดีนา อาลี
โรงเรียนบานบูเกะคละ
ไดแก ด.ญ.นูรไอนี กาเรง โรงเรียนบือยอง
ไดแก ด.ญ.นูรไรดา บือสายา โรงเรียนบานบูเกะจือฆา
ไดแก ด.ช.นัสรอน มามะ โรงเรียนวัดชมพูสถิต
๒. การมอบเกียรติบัตรโรงเรียนสุจริตเครือขายรอยละ ๑๐
โรงเรียนสุจริตเครือขายรอยละ ๑๐ จํานวน ๑๒ โรงเรียน ที่ผานการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
ที่
1
2
3
4
5
6
7

ศูนยเครือขาย
มิตรภาพ
สันกาลาคีรี
สามพญา
กรงปนัง
เรืองวิทย
โกตาบารู
รมเกลา

โรงเรียน
สามแยกบานเนียง
ธารแร
บานเหนือ
บานสะเอะ
ไทยรัฐวิทยา 24
บานโกตาบารู
บานทาสาป

คะแนนการประเมิน
84.91
84.86
84.62
83.96
81.52
79.87
79.60

แปลความ
สูงมาก
สูงมาก
สูงมาก
สูงมาก
สูงมาก
สูง
สูง

-๓8
9
10
11
12

รามัน
ลุมน้ําสายบุรี
พญางาม
ดงตาล
ไตรสัมพันธ

บานรามัน
บานเกะรอ
บือดองพัฒนา
บานพรุ
บานตาสา

79.17
78.98
75.46
73.95
73.44

สูง
สูง
สูง
สูง
สูง

๓. การมอบโลและเกียรติบัตรโรงเรียนดีประจําตําบล
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดมอบโลและเกียรติบัตรใหกับโรงเรียนบานบาโด
และโรงเรียนบานนิบงพัฒนา ไดนําเสนอผลงาน Best Practices 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ ในการประชุม
สัมมนาโรงเรียนดีประจําตําบล ระดับภูมิภาค ภาคใตตอนลาง ระหวางวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรม
ลีการเดนสพลาซา หาดใหญ จังหวัดสงขลา
ซึ่งโรงเรียนทั้ง 2 โรง เปนโรงเรียนดีประจําตําบลที่ไดรับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับที่ 1
จากการคัดเลือกโรงเรียนที่เปนวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ในลักษณะของ “1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ”
ของโรงเรียนดีประจําตําบล ตามแผนการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีประจําตําบล ปงบประมาณ
2559 ในระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
๔. การมอบรางวัล OBEC Award ครั้งที่ ๖
ดวย สพฐ. จัดโครงการประกวดหนวยงานและผูมีผลงานดีเดนประสพผลสําเร็จเปนที่ประจักษ
เพื่อรับรางวัลทรงคุณคา สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ ๖ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ มีประเภทหนวยงานและ
ประเภทบุคคล สําหรับในปนี้ สพฐ. ไดมอบหมายให สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เปนเจาภาพ
ในการจัดประกวดระดับภูมิภาค ซึ่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ไดสงตัวแทนเขาประกวดใน
ระดับภาค โดยผูเขาประกวดไดไปนําเสนอผลงานและจัดนิทรรศการ ในระหวางวันที่ ๑๗ - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ณ จังหวัดระนอง จํานวน ๔ คน
ผลการประกวดรางวัลทรงคุณคา สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ ๖ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙
ระดับภาคใต ในระดับประถมศึกษา ซึ่งเปนตัวแทนภาคเขารวมประกวดในระดับชาติ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต ๑
 รางวัลครูผูสอนยอดเยี่ยม กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ดานบริหารจัดการ เหรียญทอง นางจรรยา โตะลูเจะเตะ ครู โรงเรียนบาโงย
 รางวัลครูผูสอนยอดเยี่ยม กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป
ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง
นายสมใจ เศษขาว ครู โรงเรียนบานบาโด
 รางวัลครูผูสอนยอดเยี่ยม กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา
ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน
นางพงษลดา สารัส ครู โรงเรียนวัดลําพะยา

-๔ รางวัลผูเขารวมประกวด ผูอํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนขนาดเล็ก
ดานบริหารจัดการ นางรัตนา ดําทองเสน ผูอํานวยการโรงเรียนบานบาโงย
โดยผูที่เปนตัวแทนในระดับภาคใต จะไปประกวดในระดับชาติในวันที่ ๒๖-๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
ณ ภูเขางามรีสอรท จังหวัดนครนายก ตอไป
นายนพพร มากคงแกว ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
ประธานการประชุม กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ

ประธาน

๑.๑ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยการนอมนํากระแสพระราชดําริของ
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาปฏิบัติดังนี้
๑) ครูรักเด็กและเด็กรักครู คือครูตองมีใจเมตตาตอศิษยเปนพื้นฐาน
๒) ใหครูสอนเด็กใหมีน้ําใจกับเพื่อน ไมใหแขงขันกัน แตใหแขงกับตัวเอง
๓) ใหครูจัดกิจกรรมใหเด็กทํารวมกัน เพื่อใหเห็นคุณคาของความสามัคคี
๔) “ชาวยะลา ๑ รูรักสามัคคี รวมใจ สรางความดีถวายพอหลวง”
๑.๒ จุดเนน ๖ ยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ
๑.๓ คานิยมในการทํางานของ ผอ.สพป.ยะลา ๑

๑) “ รู – รัก – สามัคคี “
รู = การที่เราจะลงมือทําสิ่งใดนั้น จะตองรูเสียกอน รูถึงปจจัยทั้งหมด รูถึงปญหา
และรูถึงวิธีแกปญหา
รัก = เมื่อเรารูครบดวยกระบวนการแลว จะตองเห็นคุณคา เกิดศรัทธา เกิดความรัก
ที่จะเขาไปลงมือปฏิบัติแกปญหานั้น ๆ
สามัคคี = เมื่อถึงขั้นลงมือปฏิบัติตองคํานึงเสมอวาเราทําคนเดียวไมได
ตองรวมมือรวมใจกัน สามัคคีกันเปนหมูคณะ จึงจะเกิดพลัง
ในการแกปญหาใหลุลวงดวย
๒) “ยุทธศาสตรการพัฒนา” ตามแนวพระราชดําริ
๓) “ภาพโรงเรียนในอุดมคติ”
- โรงเรียนสะอาด
- บรรยากาศนาอยู
- ครูสอนดี
- นักเรียนมีคุณภาพ
โดยจะใหศึกษานิเทศก ประเมินผลตามตัวชี้วัด และจะให รอง ผอ.สพป. ที่ดูแลโรงเรียน เปนผูประเมินดวย
เพราะในเวลานี้ตองแขงขันกับสถานศึกษาของเอกชน

-๕-

ที่ประชุม

๑.๔ เปาหมายเรงดวนที่จะตองดําเนินการภายในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๐ คือ
๑) การสอบ O-Net คะแนนตองไมต่ํากวาปที่แลวฝากผูบริหารโรงเรียนใหดูแลดวย
๒) การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จะสอนอะไรบาง ใหสอนสัปดาหละ ๕ ชั่วโมง
๓) การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก นโยบายจะควบรวมกับโรงเรียนอื่นกอน
๑.๕ แนวทางการดําเนินการป ๒๕๖๐
๑) ขับเคลื่อนยุทธศาสตร สพฐ. ใหเกิดประโยชนสูงสุด
๒) ขับเคลื่อนคานิยม “รู – รัก – สามัคคี”
๓) การสอบ O-Net วันที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐
๑.๖ ผลการสอบ PIZA ประเทศไทยอยูในลําดับที่ ๕๗ วิชาคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร
๑.๗ การจัดงานวันครู ประจําป ๒๕๖๐ จะประชุมผูเกี่ยวของอีกครั้งหนึ่ง
แนวทางการจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลง
๑.๘ ขอความรวมมือจากบุคลากรและผูบริหารทุกทาน ในการชวยกันขับเคลื่อนงานการศึกษา
ของ สพป.ยะลา ๑ เราจะตองเอาชนะ เปาหมาย ทํางานเปนทีม ตั้งใจทํางาน ขอใหทุก
คนตั้งใจทํางานใหดี งานอาจจะสําเร็จหรือลมเหลวบางก็ไมเปนไร ผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ จะหาเวลาไปเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด
ทุกโรงเรียน ฝากถึงกรณีที่ผูบริหารไมอยูที่โรงเรียน ขอใหทานแจงกับครูในโรงเรียนให
ทราบดวยวาทานมีภารกิจที่ไหน
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงแรมทินีดี จ.ระนอง (WWW.yala.1.go.th)

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙

ที่ประชุม

-ไมมี-

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องแจงเพื่อทราบ

กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
นางวรรณฤดี สัตยทิตย ๔.๑ การเบิกจายเงินเดือนและเงินคาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ (เงินตกเบิก)
สพป.ยล.1 ไดเบิกเงินเดือนตกเบิกขั้นพิเศษ ศอ.บต. ของพนักงานราชการ และ
ลูกจางประจํา ตกเบิกตั้งแต 1 ตุลาคม 2558 – 30 พฤศจิกายน 2559 และไดโอนเงินเขาบัญชีใหแลว เมื่อวันที่
๒๕ พฤศจิกายน 2559

-๖- เงินพื้นที่พิเศษของพนักงานราชการ รอเงินโอนประมาณไตรมาสที่ ๒ ชวงเดือน
กุมภาพันธ หรือมีนาคม ๒๕๖๐
- ไดเบิกเงินคาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของขาราชการ ลูกจางประจํา และ
พนักงานราชการ เดือนละ 1,000 บาท และของลูกจางชั่วคราว เดือนละ 2,500 บาท ตั้งแตเดือนตุลาคม –
พฤศจิกายน 2559 จํานวน 2 เดือน โอนเงินเขาบัญชีเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
- ไดเบิกเงินตกเบิกเลื่อนขั้นประจําป 2560 ของขาราชการ ประจําเดือนตุลาคม
สวนเงินเดือน เดือนพฤศจิกายน 2559 เบิกในอัตราใหม และไดโอนเงินเขาบัญชีใหแลว เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน
2559 สําหรับเงินตกเบิกขั้นพิเศษของขาราชการ จะโอนเงินเขาบัญชีในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
๔.๒ การจายเงินการรับเงินและการนําเงินสงคลังของสวนราชการผานระบบอิเล็กทรอนิกส
(KTB Corporate Online)
กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย สพป.ยล.1 ไดมีหนังสือแจงผูอํานวยการโรงเรียน
ในสังกัดทุกโรงแลว ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ ศธ 04119/4776 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 โดยสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาไมตองจายเช็ค แตจะโอนเงินเขาเจาของบัญชีเลย เชน เงินเดือน เงินยืม คาเชาบาน คาใชจายไปราชการ
หรือเงินอื่น ๆ
๔.๓ การเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณ งบลงทุน (คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง)
ประจําปงบประมาณ 2560 (เอกสารหมายเลข ๓ หนา ๒๓ – ๒๗ )
ขอใหสถานศึกษาเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณ เมื่อดําเนินการเสร็จแลวขอให
สงหลักฐานการเบิกจายงบประมาตามที่ที่โรงเรียนไดรับจัดสรร โดยใหสงหลักฐานมาที่ สพป.ยะลา ๑ กรณีรายการที่
สตง.ทักทวง ไดประชุมชี้แจงผูอํานวยการโรงเรียนไปแลว และสาเหตุที่ตองเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ เนื่องจาก
เปนมติคณะรัฐมนตรี
๔.๔ การเบิกเงินคาจางพนักงานรักษาความปลอดภัย วิทยากรอิสลามแบบเขม คาจางครู
ผูทรงคุณคาแหงแผนดิน
สพป.ยะลา ๑ ทําสัญญาจางเอง การสงมอบงาน การตรวจรับ ไดจัดทําแบบฟอรม
ไปใหโรงเรียนแลว จัดสงมาเดือนละ ๑ ครั้ง สําหรับคาจางพนักงานรักษาความปลอดภัย จะโอนเขาบัญชีในวันนี้
จํานวน ๒ เดือน รวมพื้นที่พิเศษดวย
สําหรับวิทยากรอิสลามศึกษาแบบเขม จะโอนเขาพรุงนี้ สวนครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน
โรงเรียนยังสงหลักฐานไมครบ
๔.๕ โครงการจายตรงเงินเดือนและคาจางประจํา ของกรมบัญชีกลาง
เดือนมกราคม ๒๕๖๐ จะโอนเงินคาจางเขาบัญชีแบบเต็มรูปแบบ คือ สพป.ไมตอง
วางฎีกาเบิกเงินเดือนและเงินควบ สพฐ.วางฎีกากับกรมบัญชีกลาง สพป.เพียงแตทําขอมูลการหักเงินเดือนให สพฐ.
เอกสารที่ไดแจกทานผูบริหารสถานศึกษาในวันนี้ ขอใหตรวจสอบดอกเบี้ยเงินกูสรางบาน หรือคาลดหยอนประกันชีวิต
เลขที่บัญชี และสงคืนกลุมบริหารงานการเงินภายในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
รองฯจีรยุทธ วิชญรักษ ๑. การเรงรัดการเบิกจายงบประมาณสิ้นไตรมาสที่ ๑ งบประมาณต่ํากวา ๒ ลานบาท
มีความสําคัญมาก เพราะ สพฐ.จะเรงรัดมายัง สพป. จึงขอความรวมมือโรงเรียน
ที่มีงบประมาณต่ํากวา ๒ ลาน ใหรีบดําเนินการดวย

-๗๒. ทุกวันสิ้นเดือนจะประชุมเรงรัดการเบิกจายจากจังหวัด เนนย้ําดานเอกสารหลักฐาน
ทุกอยางใหเรียบรอยดวย
๓. กรณีที่กลองวงจรปด CCTV เกิดขัดของหรือเสีย สพป.ยะลา ๑ ไดพยายามโทรประสาน
และทําหนังสือแจงไปยังบริษัทที่รับผิดชอบแลว แตก็ยังไมไดรับคําตอบกลับมา
ในการนี้ หากโรงเรียนใดที่กลองวงจรปดมีปญหาใหแจงเปนหนังสือมายัง สพป.
เพราะในขณะนี้เรามีเงินประกันสัญญาอยู จํานวน ๒ ลานกวาบาท การขอคืนเงิน
ของบริษัทหากไมมีหนังสือยืนยันจากโรงเรียนวากลองอยูในสภาพใชงานไดดี ก็จะไม
คืนเงินประกันสัญญาให
ที่ประชุม

รับทราบ

กลุมบริหารงานบุคคล
นางพวงนิตย วิชญรักษ ๔.๖ การยายผูบริหารสถานศึกษา
สพป.ยะลา ๑ จะพิจารณายายผูบริหารสถานศึกษาภายในเดือนธันวาคม 2559 โดยมี
อัตราวาง 25 อัตรา และกําหนดจะนําเสนอ อกศจ.ยะลา ภายในธันวาคม 2559 ตอไปจะมีการประเมินผูบริหาร
สถานศึกษา ๖ เดือนครั้ง หากประเมินแลว ๒ ครั้งไมผาน ก็ตองกลับมาดํารงตําแหนงเดิม
๔.๗ การยายขาราชการครูสายผูสอน
- กําหนดยื่นคํารองขอยายระหวางวันที่ 1 – 13 มกราคม 2560 โดยใหสงคํารองถึง
สพป./สพม. ภายในวันที่ 31 มกราคม 2560
- การกําหนดองคประกอบการพิจารณาการยายครู จะนําเสนอ อกศจ.ยะลา และ
กศจ.ยะลา จะประกาศใชภายในธันวาคม 2559
- การพิจารณาการยาย จะดําเนินการพิจารณาทั้งภายในจังหวัด และระหวางจังหวัด
๔.๘ การคัดเลือกผูบริหารสถานศึกษา
- วันที่ 27 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2559 ประเมินประวัติและผลการปฏิบัติงาน
- วันที่ 3 ธันวาคม 2559
สอบขอเขียน
- วันที่ 4 ธันวาคม 2559
สอบสัมภาษณ
- วันที่ 9 ธันวาคม 2559
ประกาศผลการคัดเลือก
- วันที่ 13 – 19 ธันวาคม 2559 พัฒนากอนบรรจุและแตงตั้ง (60 ชั่วโมง)
- วันที่ 22 ธันวาคม 2559
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน
- วันที่ 23 ธันวาคม 2559
ปฏิบัติงานที่โรงเรียนเพื่อรับการประเมิน
สัมฤทธิผล 1 ป
ผูอํานวยการโรงเรียน จะตองชวยกันสอดสอง ดูแล การทุจริตในการดําเนินการคัดเลือก
ใหการคัดเลือกเปนไปดวยความโปรงใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม และหามทําหนาที่กวดวิชา
4.๙ การเกลี่ยอัตรากําลังพนักงานราชการ
สพป.ยะลา ๑ ไดประชุมคณะกรรมการดําเนินการเกลี่ยอัตรากําลังพนักงานราชการแลว
โดยไดดําเนินการเกลี่ยอัตรากําลังตามขนาดโรงเรียน จํานวนนักเรียน และโรงเรียนประเภทตาง ๆ จะดําเนินการแจง

-๘โรงเรียน และใหพนักงานราชการเขียนความประสงคไปปฏิบัติงานใหมอีกครั้งหนึ่ง เพื่อนํามาพิจารณาเกลี่ยอัตรากําลัง
พนักงานราชการตอไป ขณะนี้เจาหนาที่กําลังจัดทําขอมูลอยู
๔.๑๐ การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรณีพิเศษ 2 ขั้น ศอ.บต.
การออกคําสั่งแกไขการเลื่อนขั้นเงินเดือน กรณีพิเศษ 2 ขั้น ตามรายชื่อที่ ศอ.บต.
สงมา ไมสามารถออกคําสั่งแกไขเงินเดือนดวยเหตุผลดังนี้
1. ได ศอ.บต. 2 ปติดตอกัน (ป 2556 , ป 2557) ทําใหเสียโควตาไปเลย
2. ได 2 ขั้น กรณีปกติแลว (1 เม.ย. 58 , 1 ต.ค. 58) ปนี้มี ๗ ราย
3. ครั้งตอไปกอนเสนอชื่อ ควรตรวจสอบขอมูลในขอ 1,2 กอน
๔.๑๑ โครงการศึกษาดูงาน
การขออนุมัติโครงการเพื่อไปศึกษาดูงาน ผูมีอํานาจอนุญาตคือผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ กรณีตองการไปกราบพระบรมศพฯ ยังไมมีระเบียบโดยตรง ตองอางอิง
ระเบียบการไปศึกษาดูงานของเดิม แตเขียนใหมีความเกี่ยวเนื่องกัน
๔.๑๒ ใบประกอบวิชาชีพครูและผูบริหารสถานศึกษา
ครูและผูอํานวยการโรงเรียน ตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และผูบริหาร
สถานศึกษา ขอใหตรวจสอบดูวาจะหมดอายุแลวหรือยัง หากหมดอายุแลวจะเบิกเงินวิทยฐานะไมได และไมอนุญาตให
ใชหนังสือรับรองในการเบิกเงินวิทยฐานะ
รองฯภัทราพร ศิริโภคา ๑. ขอใหผูบริหารสถานศึกษา ทําความรูจักและใหความสําคัญกับคณะกรรมการ
สถานศึกษาดวย จากการไปนิเทศโรงเรียนมีหลายโรงเรียนที่รูปของคณะกรรมการไมเปน
ปจจุบัน
๒. การยายของขาราชการครูใหผูอํานวยการโรงเรียนแสดงความคิดเห็นมาดวย
ที่ประชุม

รับทราบ

กลุมอํานวยการ
นายธนันตทัศน มุขยวัฒน ๔.๑๓ งานวิทยุสื่อสาร
สพป.ยะลา ๑ จะทําการทดสอบสัญญาณวิทยุสื่อสารประจําวัน ตั้งแตวันที่ ๔
มกราคม ๒๕๖๐ โดยใหศูนยเครือขายแตละศูนยทําการทดสอบสัญญาณวิทยุสื่อสาร โดยใหโรงเรียนที่ตั้งของประธาน
ศูนยเครือขาย เปนแมขายทําการทดสอบสัญญาณวิทยุสื่อสาร ตามเวลาดังตอไปนี้

-๙ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ศูนยเครือขาย
เรืองวิทย
คุรุมิตร
รมเกลา
มิตรภาพ
สามพญา
ไตรสัมพันธ
รามัน
ดงตาล
ลุมน้ําสายบุรี
โกตาบารู
พญางาม
สันกาลาคีรี
กรงปนัง

เวลา
08.30 - 08.40 น
08.40 – 08.50 น.
08.50 – 09.00 น.
09.00 – 09.10 น.
09.10 – 09.20 น.
09.20 – 09.30 น.
09.30 – 09.40 น.
09.40 – 09.50 น.
09.50 – 10.00 น.
10.00 – 10.10 น.
10.10 – 10.20 น.
10.20 – 10.30 น.
10.30 – 10.40 น.

ในเวลา ๑๐.๔๕ น. ศูนยเครือขายทั้ง ๑๓ ศูนย รายงานผลการทดสอบสัญญาณวิทยุสื่อสาร มายังสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ (แมขายเสมายะลา ๑๐) โดยเรียงตามลําดับศูนยเครือขายขางตน
๔.๑๔ การสํารวจการทํางานของกลองวงจรปด CCTV
โรงเรียนใดไมสามารถใชงานกลอง CCTV ได ขอใหทําหนังสือแจงมายังสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ กลุมอํานวยการ (นายธนันตทัศน มุขยวัฒน)
นางวรรณี ปูเพ็ชร

๔.๑๕ การจัดงานวันครูจังหวัดยะลา ประจําป ๒๕๖๐

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา แจงวาคณะอนุกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๑
พ.ศ.๒๕๖๐ กําหนดหัวขอแกนสาระของการจัดงานปนี้วา “พระผูทรงเปนบูรพาจารย” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
การจัดงานวันครูในปนี้ สพฐ. กําหนดใหมีกิจกรรมสัปดาหวันครู ครั้งที่ ๖๑
พ.ศ.๒๕๖๐ ระหวางวันที่ ๑๑ – ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดมอบนโยบาย
และขอสั่งการในการจัดกิจกรรมวันครูนอกเหนือจากกิจกรรมหลักคือพิธีบูรพาจารย ใหเปนการจัดงานที่สถานศึกษา
ใหครู นักเรียน และชุมชนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมวันครู รวมกันทํากิจกรรมสาธารณประโยชน หรือกิจกรรม
จิตอาสา เชน การทําความสะอาดสถานศึกษาหรือชุมชน การเก็บขยะในชุมชน การปลูกปาหรือปลูกตนไม
การบริจาคโลหิต เพื่อเปนการแสดงถึงความรับผิดชอบและความเสียสละของครูที่มีตอสังคม ทั้งนี้ ใหงดกิจกรรมรื่นเริง
กิจกรรมสันทนาการในการจัดกิจกรรมสัปดาหวันครู สําหรับปนี้ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต
จัดใหมีกิจกรรมการคัดเลือก “ครูดีศรี จชต.” จากทุกสังกัดผูที่ผานการคัดเลือกจะไดรับเกียรติบัตรและเงินขวัญถุง
และจะมอบรางวัลในงานวันครู โดยกําหนดประเมินระหวางวันที่ ๔ – ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐

-๑๐นางวัลลภา นัคราเรือง ๔.๑๖ การจัดสงรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙(เอกสารเพิ่มเติม ๑ เลม)
สพป.ยะลา ๑ ไดจัดทําตัวอยางการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน ใหสถานศึกษาในสังกัดไดดูเปนแบบอยาง เพื่อจะไดเขาใจชัดเจนยิ่งขึ้น และเพื่อใหเปนแนวทางเดียวกัน
ที่สําคัญคือขอใหรายงานใหตรงตามกําหนดเวลา และสงไปยังสํานักงานตรวจเงินแผนดินจังหวัดยะลา , สพฐ. และ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประธาน

กลองวงจรปด กรณีทมี่ ีการชํารุดเสียหาย ขอใหโรงเรียนทําเปนหนังสือแจงมายัง
สพป.ยะลา ๑ เนื่องจาก กอ.รมน. จะบูรณาการกลองวงจรปดจากทุกหนวยงานใหเปน
หนวยเดียวกันขอใหเรงรัดเรื่องนี้ดวย

ที่ประชุม

รับทราบ

กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
น.ส.ซารินดา บินวาฮับ ๔.๑๗ การจัดสนามสอบ O-NET ปการศึกษา ๒๕๕๙ (เอกสารหมายเลข ๔ หนา ๒๘-๓๕)
ปการศึกษา ๒๕๕๙ กําหนดสอบ O-Net ในวันที่ ๔ – ๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐
พรอมกันทั่วประเทศ สําหรับวิชาภาษาไทย มีทั้งสอบแบบปรนัย และอัตนัย การสอบปนี้ สพป.ยะลา ๑ จัดสอบรวม
ทั้งสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน และสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
๔.๑๘ การสอบ Pre o-Net
สพป.ยะลา ๑ ไดแจกขอสอบไปแลว การกรอกคะแนนใหกรอกตามแบบที่ไดแจก
ไปแลว และจะนําผลการสอบมาวิเคราะหตอไป ตามปฏิทินกําหนดสอบพรอมกันทั่วประเทศในวันที่ ๑๔ – ๑๕
ธันวาคม ๒๕๖๐ ผลการสอบจะนํามาประชุมรวมกันระหวางผูอํานวยการโรงเรียน ครูวิชาการ ศึกษานิเทศกที่ดูแล
และประธานศูนยเครือขาย และในชวงวันที่ ๔ – ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ จะติดตามการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน
เพื่อเตรียมความพรอมแบบฝงตัว
๔.๑๙ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู (เอกสารหมายเลข ๕ หนา ๓๖-๓๗)
กระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู เพื่อใหผูเรียนมีความสุข
กับการเรียนรูและพัฒนาผูเรียนใหศักยภาพ มีทักษะการคิดวิเคราะห ทักษะชีวิต ทักษะการทํางาน สามารถอยูรวมกันใน
สังคมไดอยางมีความสุข เปาหมายเพื่อพัฒนาสมอง จิตใจ ทักษะการปฏิบัติและพัฒนาสุขภาพ
๔.๒๐ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องใหใชมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (เอกสารหมายเลข ๖ หนา ๓๘-๔๐)
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เปนสวนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ตอง
ดําเนินการอยางตอเนื่อง เพื่อเปนหลักในการเทียบเคียงสําหรับสถานศึกษา ในการพัฒนาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล
และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

-๑๑๔.๒๑ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการบริหารจัดการเวลาเรียนภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ – ๓ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(เอกสารหมายเลข ๗ หนา ๔๑-๔๓)
การจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
สถานศึกษาสามารถออกแบบการจัดการเรียนรูตามบริบท ความตองการ ความเหมาะสมและความพรอมของสถานศึกษา
เนนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใหความสําคัญกับการใชภาษา มากกวาวิธีใชภาษา ใหความสําคัญกับความ
คลองแคลวในการใชภาษา และความถูกตองของการใชภาษา
๔.๒๒ การดําเนินงานและวางแผนการขับเคลื่อน โครงการสานพลังประชารัฐ
ดานการศึกษาพื้นฐาน และการพัฒนาผูนํา “โรงเรียนประชารัฐ”
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

อําเภอ
เมืองยะลา
เมืองยะลา
เมืองยะลา
เมืองยะลา
รามัน
รามัน
รามัน
รามัน
กรงปนัง
กรงปนัง

โรงเรียนที่เขารวมโครงการโรงเรียนประชารัฐ ๑๐ โรง ปการศึกษา ๒๕๕๙
ตําบล
โรงเรียน
ผูบริหารสถานศึกษา
บันนังสาเรง บานบันนังบูโย
นายบุญสง แววทองคํา
ตาเซะ
บานเบญญา (บุญชอบ สาครินทร)
นางอุบลรัตน เจะกายอ
ลําพะยา
บานตลาดลําใหม
นางนงเยาว แซวอง (รก.ผอ.รร.)
ลําใหม
วัดลําพะยา (มิ่งชูชาติ ขวัญราษฎรนารี) นางสาวกาญจนา อนันตโภไคย
เนินงาม
บานไมแกน
นายเดชนธรรมกร สุธาพงศอมร
กาลูปง
บานกาลูปง
นางลั่น เทพรัตน
กาลอ
บานกาลอ
นายอิสมาน อีบูหะมะ (รก.ผอ.รร.)
อาซอง
บานกือเม็ง
นายอรรถกานต อุศมา
กรงปนัง
บานกรงปนัง
นายพลวัฒน บุญชวย
ปุโรง
บานโฉลง
นางสาวอายีรีนา สะมะแอ

นิยามศัพท
School Sponsor บริษัทเอกชนที่สนับสนุนการจัดการศึกษา มีประมาณ ๑๙ บริษัท
School coordinator ผูประสานงานระดับเขตตรวจราชการ เขตตรวจราชการ ๘ คือ นายฉัตรชัย แกวจันทา
School mentor ผูประสานงานระดับเขตพื้นที่ คือ ศึกษานิเทศก
School partner ตัวแทนภาคเอกชนที่มาดูแลโรงเรียน
หัวใจสําคัญของยุทธศาสตร “ประชารัฐ” คือ การเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชน ทําไมตองมีโครงการประชารัฐ
ดานการศึกษา : เพื่อสรางทรัพยากรมนุษยที่จะรองรับพลวัตในศตวรรษที่ ๒๑ ความเปลี่ยนแปลงจากยุค Analogue สู
ยุค digital ซึ่งเปนโลกยุคใหมใชเทคโนโลยี ในชีวิตประจําวัน ถาเด็กกาวไมทันจะอยูลําบาก

-๑๒เปาหมายการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑
๑. ดานคุณลักษณะ (คุณลักษณะดานการทํางาน ดานการเรียนรู ดานศีลธรรม)
๒ ดานทักษะ (ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะชีวิตและการทํางาน ทักษะดานสารสนเทศ สื่อเทคโนโลยี)
๓ ดานเนื้อหา (สาระวิชาหลัก “การอาน การเขียน การคิดคํานวณ” ความรูเชิงบูรณาการ โลก การเงิน
เศรษฐกิจ ธุรกิจ การเปนผูประกอบการ สิทธิพลเมือง สุขภาพ และสิ่งแวดลอม)
๑๐ ยุทธศาสตรยกระดับการศึกษา
๑ Transparency : เปดเผยขอมูล โปรงใส
๒ Curriculum : นักเรียนเปนศูนยกลาง
๓ Market Mechanism : นํากลไกการตลาดมาปรับใชเพื่อสรางแรงจูงใจใหชุมชนเขามามีสวนรวม
๔ Tax incentive For Local & International: พัฒนากระบวนการเรียนรูสูมาตรฐานสากล
๕ Young Leadership: พัฒนานักเรียนใหเกง และดี มีภาวะผูนํา
๖ Digital Infra : เชื่อมตอโรงเรียนสูโลกกวาง
๗ Health & Heart : สงเสริมนักเรียนเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ และรับผิดชอบตอสวนรวม
๘ High Quality Principal: พัฒนาผูบริหาร และครูผูสอนสูมาตรฐานโลก
๙ English Language : นําหลักสูตรและกิจกรรมเสริมแบบใหมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
๑๐ Technology Hubs R & D : ยกระดับมหาลัยใหเปนศูนยกลางการศึกษาดานงานวิจัยเทคโนโลยีแหงอนาคตใน
ระดับภูมิภาค
สิ่งที่โรงเรียนไดในปการศึกษา ๒๕๕๙
๑. Connectivity (ระบบ Internet Fiber) การเชื่อมตอ Internet ความเร็วสูง
๒. ระบบ ICT ติดตั้งชุดอุปกรณและสื่อมัลติมิเดีย เพื่อการศึกษาทุกหองเรียนที่มีครูประจําชั้น ไดแก
- TV LED 43 นิ้ว ทุกหองเรียนที่มีครูประจําชั้น
- หอง on air ประจําโรงเรียนพรอมอุปกรณการ on air
- ปายโรงเรียนประชารัฐหนาโรงเรียน
- สพฐ.จะจัดอบรมครูที่ดูแลโครงการนี้ หลังจากนี้
- สื่อ ดิจิทัลเพื่อการเรียนรูทรูปลูกปญญา ครบ ๘ สาระ
- ชองรายการสาระความรูจากทรูวิชั่น
- แนวทางการจัดการเรียนการสอนจากโรงเรียนตนแบบชั้นนําผานเว็บไซดwww.pracharathschool.go.th
ตัวชี้วัดผูเรียน ๙ ตัว
๑. คานิยมหลัก ๑๒ ประการ
๒. คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลาง
๓. พฤติกรรมที่แสดงออกของนักเรียน
๔. จิตสาธารณะ
๕. สุขภาวะที่ดี และสุนทรียภาพ

-๑๓๖.
๗.
๘.
๙.
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๑.
๒.

ทักษะในการแสวงความรูดวยตนเอง
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู
ความสามารถดานความรูเชิงบูรณาการ (STEM)
ความสามารถในการใช ICT และภาษาอังกฤษ
ตัวชี้วัดครู ๕ ตัว
การพัฒนาตนเองของครู
การจัดการเรียนการสอน Child Centric
ความสามารถในการสอน Stem ศึกษา
การสอนคุณธรรมในโรงเรียนประชารัฐ
ความสามารถดาน ICT และภาษาอังกฤษ
ตัวชี้วัดโรงเรียน ๓ ตัว
เปนศูนยกลางเขาถึง ICT และ Digital
การสรางเครือขายและการมีสวนรวม
ความโปรงใส ตรวจสอบได ( Transparency & Accountability)

๓.
โรงเรียนประชารัฐทุกโรงจะตองจัดทําแผนงาน/โครงการ เพื่อของบประมาณจาก School Sponsor อยูใน
วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ – ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๐๐๐ เปนงบดําเนินงานเทานั้น ใชจายภายในป ๖๐ และอยูบน
พื้นฐานการเรียนการสอน จัดซื้อครุภัณฑ หรือการกอสรางไมได
๔.๒๓ มาตรฐานการเรียนรวม เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ประกอบดวย 4 ดาน 4 มาตรฐาน 17 ตัวบงชี้ ดังนี้
ดานที่ 1 มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน
มี 1 มาตรฐาน 1 ตัวบงชี้
ดานที่ 2 มาตรฐานดานการจัดการเรียนการสอน
มี 1 มาตรฐาน 8 ตัวบงชี้
ดานที่ 3 มาตรฐานดานการบริหารจัดการเรียนรวม
มี 1 มาตรฐาน 6 ตัวบงชี้
ดานที่ 4 มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู
มี 1 มาตรฐาน 2 ตัวบงชี้
ดานที่ 1 มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนมีผลการพัฒนาเต็มศักยภาพ
ตัวบงชี้ที่ 1 ผูเรียนมีผลการพัฒนาเต็มศักยภาพตามที่กําหนดไวในแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (Individualized Education Program: IEP)
ดานที่ 2 มาตรฐานดานการจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 2 ครูปฏิบัติงานเรียนรวมอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ตัวบงชี้ที่ 1 ครูมีความรู ความเขาใจ เจตคติที่ดีตอการจัดการเรียนรวมและปฏิบัติตอผูเรียน อยางเหมาะสม
ตัวบงชี้ที่ 2 ครูเขารับการฝกอบรมหรือพัฒนาใหมีทักษะในการจัดการเรียนรวม
ตัวบงชี้ที่ 3 ครูมีการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)

-๑๔ตัวบงชี้ที่ 4 ครูจัดทําแผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individual Implementation Plan : IIP)
ที่สอดคลองกับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
ตัวบงชี้ที่ 5 ครูจัดหา ผลิตและใชเทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความชวยเหลืออื่นใด
ทางการศึกษา ในการพัฒนาผูเรียนตามความตองการ จําเปนพิเศษทางการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 6 ครูจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนเฉพาะบุคคลอยางเหมาะสม
ตัวบงชี้ที่ 7 ครูมีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายสอดคลองกับผูเรียนเฉพาะบุคคล
ตัวบงชี้ที่ 8 ครูใชกระบวนการวิจัย เพื่อพัฒนาผูเรียนเฉพาะบุคคล
ดานที่ 3 มาตรฐานดานการบริหารจัดการเรียนรวม
มาตรฐานที่ 3 ผูบริหารบริหารจัดการเรียนรวมอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ตัวบงชี้ที่ 1 ผูบริหารมีความรู ความเขใจ เจตคติที่ดี และมีวิสัยทัศนในการบริหารจัดการเรียนรวม
ตัวบงชี้ที่ 2 ผูบริหารมีการบริหารจัดการเรียนรวมตามโครงสรางซีท (SEAT Framework)
ตัวบงชี้ที่ 3 ผูบริหารมีการบริหารจัดการเรียนรวมโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
(School-based management : SBM)
ตัวบงชี้ที่ 4 ผูบริหารสามารถบริหารจัดการเรียนรวมใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนด
ไวในแผนปฏิบัติการจัดการเรียนรวม
ตัวบงชี้ที่ 5 สถานศึกษามีกระบวนการเปลี่ยนผาน (Transition)
ตัวบงชี้ที่ 6 มีการสงเสริม สนับสนุน ยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลและองคกรที่มีสวนรวม
ดานการจัดการเรียนรวม
ดานที่ 4 มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู
มาตรฐานที่ 4 สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู
ดานการจัดการเรียนรวม
ตัวบงชี้ที่ 1 พัฒนาแหลงเรียนรูดานการจัดการเรียนรวมในโรงเรียน ใหผูเรียนและครอบครัว
สามารถเขาถึงและใชประโยชนได
ตัวบงชี้ที่ 2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการจัดการเรียนรวมระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษา
ระหวางสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองคกรที่เกี่ยวของ
๔.๒๔ สรุปผลการประเมินการอานออกเสียง อานรูเรื่อง และการเขียน ครั้งที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๙
ผลการวิเคราะหตามรายการการประเมินการอานอออกเสียง อานรูเรื่อง และ
การเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยภาพรวม ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
จํานวนนักเรียนที่เขาสอบ 2,608 คน

-๑๕ประเภท
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา
เขต ๑
1. การอานออกเสียง
2. การอานรูเรื่อง
3. การเขียน
4. รวมการอานออกเขียนได

รอยละของจํานวนนักเรียน
ปรับปรุง
พอใช
ดี

ดีมาก

18.46
10.75
26.38
14.26

28.23
44.17
35.16
31.50

22.30
15.17
17.85
24.45

30.76
30.47
20.53
29.69

และในภาคเรียนที่ 2 จะดําเนินการประเมินความสามารถการอานออกเสียง การอานรูเรื่อง และการเขียน
ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 โดยกําหนดขึ้นเปนวันที่ 23 กุมภาพันธ 2560 ซึ่งจะดําเนินการสอบพรอมกัน
ทั่วประเทศ มีกลุมเปาหมายเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต 1 จํานวน 111 โรงเรียน โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนในสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน และโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเทศบาลนครยะลา
๔.๒๕ โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย
โรงเรียนในสังกัด สพป.ยะลา เขต 1 ไดเขารวมโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย
ประเทศไทย ครบทุกโรงเรียน และไดอบรมเชิงปฏิบัติการครูผูสอนปฐมวัย เรื่อง การจัดทําโครงงานบานนักวิทยาศาสตร
นอยครบทุกโรงเรียน สําหรับโรงเรียนที่จะสงประเมินเพื่อรับตราบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย ประจําปการศึกษา
2559 มีโรงเรียนที่ยังไมไดรับตราพระราชทานบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย จํานวน 38 โรงเรียน
และโรงเรียนที่ตองเขารับการประเมินเพื่อคงสภาพ จํานวน 36 โรงเรียน เปนโรงเรียนที่ไดรับตราพระราชทาน
ไปเมื่อปการศึกษา 2556 รวมโรงเรียนที่จะตองสงเพื่อรับตราพระราชทานฯ ในปการศึกษา 2559 จํานวน 74
โรงเรียน ดังนี้

-๑๖รายชื่อโรงเรียนที่ยังไมไดรับตราพระราชทานบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย
ที่
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

โรงเรียน
บานตนหยี
บานบาตัน
บานทุงคา
บานจะรังตาดงมิตรภาพ 175
บานโตะพราน
บานบูเกะบือราแง
บานไมแกน
บานอูเปาะ
บานเกียรติ
บานกือแล
พัฒนาบาลอ
บานพอแม็ง
บานละแอ
บานบาโงย
บานนาเตย
บานกาดือแป
บานกูวา
บานแบหอ
บานปุโรง

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

โรงเรียน
บานกาลอ
บานมาแฮ
บานยะตะ
คีรีบูรวัฒนา
บานเจาะบือแม
ธารแร
บานปงตา
บานบือมัง
บานบือเล็ง
บานปาดาฮัน
ธารน้ําผึ้ง
บานตาสา
บานยุโป
บานคลองทราย
สลากกินแบงสงเคราะห 134
วัดหนาถ้ํา
บานบุรินทร
บานเหนือ
บานปาพอ

ที่
1
2
3
4
5

รายชื่อโรงเรียนที่ตองเขารับการประเมินเพื่อคงสภาพ
ตราพระราชทานบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย
ที่
โรงเรียน
โรงเรียน
บานนิบงพัฒนา
19 บานบูเกะจือฆา
อนุบาลยะลา
20 บานบือยอง
วัดลําพะยา
21 บานปาแตรายอ
บานกอตอตือระ
22 บานลือมุ
23 นิบงชนูปถัมภ
บานกือเม็ง

-๑๗6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
ที่ประชุม

บานโฉลง
สันติวิทยา
บานกะตูปะ
ไทยรัฐวิทยา 24
บานลิมุด
บานรั้วตะวัน
บานปาโจ
บานตาโละ
บานทุงเหรียง
บานพรอน
บานยือโระ
บานอาเหอูโตะ
บือดองพัฒนา

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

บานบันนังบูโย
บานพงยือไร
บานบุดี
บานเบอเสง
บานโกตาบารู
คุรุประชาสรรค
บานตะโละหะลอ
บานกรงปนัง
บานตะโละซูแม
บานสะเอะ
บานทาสาป
วัดลําใหม
บานวังพญา

รับทราบ

กลุมนโยบายและแผน
นางพัชรียา ปรีดางกูร ๔.๒๖ แนวทางการดําเนินงานของ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปงบประมาณ 2560
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกําหนดแนวทางการดําเนินงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดวย 5 ประเด็นหลัก ดังนี้
(๑) สนองตอนโยบายการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และการพัฒนา
ประเทศตามยุทธศาสตรชาติ
(๒) ยึดหลักการกระจายอํานาจโดยใชพื้นที่เปนฐาน (สพท./เครือขายหรือ
กลุมสถานศึกษา/สถานศึกษา/จังหวัด /กลุมจังหวัด)
(๓) มุงผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร ภายใตหลักธรรมาภิบาล
(๔) แกปญหาทางการศึกษาและตอบสนองตอความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย
ของพื้นที่
(๕) บูรณาการและความเชื่อมโยงงบประมาณ ระหวางสวนกลางกับสวนภูมิภาค
โดยปรับบทบาทใหสวนกลางเปนผูกํากับ ติดตาม การดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบาย สวนภูมิภาคเปนผูดําเนินการให
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามนโยบาย
การขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของ สพฐ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ขับเคลื่อนตามยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร 11 นโยบายสําคัญ และ 6 นโยบายเรงดวนของ
สพฐ. โดยกําหนดใหทุกเขตพื้นที่การศึกษาเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมใหสอดคลองกับ จุดเนน 6 ยุทธศาสตร

-๑๘และเปนไปตาม 11 นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารงบประมาณตาม
ยุทธศาสตรใหสอดคลองกับความตองการของพื้นที่ ตองเนนใหผูบริหารสถานศึกษาครู และบุคลากรทางการศึกษา
ไดชวยกันระดมความคิดเพื่อกําหนดแผนงาน/โครงการ เพื่อแกปญหาใหตรงกับสภาพที่เขาประสบจริงในการจัดการเรียน
การสอน และรวมกันหาวิธีการแกไขรวมกัน ซึ่งจะถือเปนโอกาสที่เขตพื้นที่จะไดคิดงานใหเปนไปตามสภาพปญหาและ
ความตองการอยางแทจริง (รายละเอียดยุทธศาสตร เอกสารเพิ่มเติม ๑ เลม)
๔.๒๗ การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําเขตตรวจราชการ
ดวยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดมีคําสั่งที่ 718/2559 ลงวันที่
7 พฤศจิกายน 2559 แตงตั้งประธานกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําเขตตรวจราชการ วัตถุประสงค
เพื่อใหการบริหารราชการของ สพฐ. เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยมีองคกรชวยในการบริหารจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําเขตตรวจราชการ
คณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําเขตตรวจราชการที่ 8 (Cluster 8) ประกอบดวย
1. ผอ. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1
ประธานกรรมการ
2. ผอ. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
รองประธานกรรมการ
3. ผอ. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
กรรมการ
4. ผอ. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2
กรรมการ
5. ผอ. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 3
กรรมการ
6. ผอ. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
กรรมการ
7. ผอ. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
กรรมการ
8. ผอ. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
กรรมการ
9. ผอ. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
กรรมการ
10. ผอ. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
กรรมการ
11. ผอ. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
กรรมการ
12. ผอ. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1
กรรมการ
13. ผอ. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
กรรมการ
14. ผอ. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
กรรมการ
15. ผอ. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กรรมการ
16. นายเสกสรรค กอเส็ม รอง ผอ.สพป.ปตตานี เขต 1
กรรมการและเลขานุการ
17. นายอนันต สาโร ผอ.กลุมนโยบายและแผน สพป.ปตตานี เขต 1
กรรมการและ ผช. .เลขานุการ
18. นางศิริรัตน ทองสิพพัญู นักวิเคราะหนโยบายและแผน สพป.ปน.1
กรรมการและ ผช. เลขานุการ
และมีคณะอนุกรรมการดานตาง ๆ 6 คณะ (ในเบื้องตน) ดังนี้
1. คณะอนุกรรมการดานวิชาการ
2. คณะอนุกรรมการดานนโยบายและแผน
3. คณะอนุกรรมการดานการบริหารงานบุคคล

ผอ.สพม.16 ประธานอนุกรรมการ
ผอ.สพป.สตูล ประธานอนุกรรมการ
ผอ.สพป.ปน.3 ประธานอนุกรรมการ

-๑๙1. คณะอนุกรรมการดานการอานออกเขียนได ผอ.สพป.ปน.2 ประธานอนุกรรมการ
2. คณะอนุกรรมการดานบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ผอ.สพป.ยล.3 ประธานอนุกรรมการ
3. คณะอนุกรรมการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ผอ.สพป.สงขลา เขต 1 ประธานอนุกรรมการ
๔.๒๘ การขอจัดตั้งงบประมาณ ป 2561 งบลงทุน
ตามที่ สพป.ยล.1 ไดแจงสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเตรียมการจัดตั้งงบประมาณป
2561 งบลงทุน คาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง เพื่อจัดทําคําของบประมาณของสถานศึกษาในสังกัดทีมีความจําเปน
ขาดแคลนครุภัณฑ อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งกอสรางอื่น
กรอบวงเงินงบประมาณ
จํานวน
35,118,200 บาท
- คาครุภัณฑ สําหรับสถานศึกษา
จํานวน
5,118,200 บาท
- คากอสราง และปรับปรุงซอมแซมฯ จํานวน
30,000,000 บาท
สพป.ยล.1 ไดกําหนดใหสถานศึกษาสงคําขอตั้งงบประมาณป 2561 ภายในวันที่
17 พฤศจิกายน 2559 และไดแตงตั้ง/ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณป 2561 ไปแลว
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 และ สพป.ยล.1 ไดบันทึกระบบโปรแกรม/นําเสนอ สพฐ. เรียบรอยแลว เมื่อวันที่
27 พฤศจิกายน 2559 ดังรายละเอียดการเสนอขอตั้งงบประมาณ ดังนี้
รายละเอียดการพิจารณาขอตั้งงบประมาณป 2561 งบลงทุน
เขาแผนป
2561-2563

รายการ
(โรง)

ขอตั้งป
2561

จํานวนเงิน

พิจารณาเสนอขอตั้งป
2561

(โรง)

จํานวนเงิน

(โรง)

จํานวนเงิน

คาครุภณ
ั ฑ สําหรับสถานศึกษา

36

8,382,500

41

12,184,480

42

5,112,100

คากอสรางอาคารเรียนกลุมขาด
แคลน
คากอสรางอาคารเรียนกลุม
ทดแทน
คากอสรางอาคารอเนกประสงค

11

43,706,000

7

22,938,000

3

13,358,000

10

43,461,000

1

4,028,000

1

2,630,000

17

44,720,700

3

10,007,400

-

-

คากอสรางบานพักครู/กอสราง
สวม
คากอสรางสนามกีฬา

2

1,692,200

8

3,041,000

4

1,523,000

14

2,630,800

7

2,405,900

-

-

-

13

11,026,600

6

1,369,600

12,262,600

31

17,573,400

30

11,119,400

คากอสรางถังน้ํา/รั้ว/ถนน
คาปรับปรุงซอมแซม

27

156,855,800

83,204,780

35,112,100

-๒๐* งบประมาณคงเหลือ 6,100 บาท
สําหรับโรงเรียนที่ไมไดรับการพิจารณานําเสนอขอตั้งงบประมาณป 2561 จะมอบใหประธานศูนย
เครือขายสถานศึกษา 13 ศูนย นําไปพิจารณาจัดเรียงลําดับตามความจําเปนขาดแคลน เพื่อนําเขาแผนปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 – 2564 ตอไป
๔.๒๙ การรายงานขอมูลนักเรียนรายบุคคลในระบบ DMC
(Data Management Center)
ตามที่ สพป.ยล.1 ไดดําเนินการใหสถานศึกษาในสังกัดทุกโรง ปรับปรุงขอมูลนักเรียน
รายบุคคลในระบบ DMC ของ สพฐ. ประจําภาคเรียนที่ 2/2559 ประมวลผลตัดยอด ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559
เพื่อใชเปนขอมูลสําหรับการบริหารจัดการศึกษา นั้น
บัดนี้ การดําเนินการดังกลาวไดเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว กลุมนโยบายและแผนได
ประมวลผลเปนขอมูลพื้นฐานทางการศึกษา ภาพรวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา/อําเภอ/และสถานศึกษา รูปแบบไฟล
Excel และไดนําเผยแพรทางเว็ปไซด http://202.143.158.35/aoc/ รายการ “ขอมูลพื้นฐานทาง
การศึกษา” เพื่อใชประโยชนในสวนที่เกี่ยวของตอไป
ที่ประชุม

รับทราบ

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
นางสุกันยา บํารุงหนูไหม ๔.๓๐ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต ครั้งที่ ๖๖ ปการศึกษา ๒๕๕๙
สพฐ. กําหนดใหจังหวัดระนองเปนเจาภาพจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต
ครั้งที่ ๖๖ ปการศึกษา ๒๕๕๙ ซึ่งกําหนดจัดขึ้นในวันที่ ๒๑ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดย สพป.ยะลา เขต ๑ ไดสง
นักเรียนที่ผานการคัดเลือกจากการแขงขันในงาน “ยะลายาลันฯ”ครั้งที่ ๙ ประจําป ๒๕๕๙ เขารวมแขงขันทักษะในงาน
ดังกลาว รวมจํานวน ๑๓๑ รายการ แยกเปนรายโรงเรียน ดังนี้
ลําดับ

โรงเรียน

อําเภอ

จํานวนรายการ

๑

คุรุชนพัฒนา

เมืองยะลา

๑

๒

เทศบาล ๑ (บานสะเตง)

เมืองยะลา

๑

๓

เทศบาล ๓ (วัดพุทธภูมิ)

เมืองยะลา

๑

๔

เทศบาล ๔ (ธนวิถี)

เมืองยะลา

๒

๕

เทศบาล ๕ (บานตลาดเกา)

เมืองยะลา

๑

๖

ไทยรัฐวิทยา ๒๔

เมืองยะลา

๑

-๒๑ลําดับ

โรงเรียน

อําเภอ

จํานวนรายการ

๗

นิบงชนูปถัมภ

เมืองยะลา

๒๑

๘

บานกรงปนัง

กรงปนัง

๑

๙

บานกะตูปะ

เมืองยะลา

๑

๑๐

บานกําปงบือแน

รามัน

๑

๑๑

บานเกียรติ

รามัน

๑

๑๒

บานโกตาบารู

รามัน

๑๐

๑๓

บานจะกวะ

รามัน

๔

๑๔

บานจะรังตาดง มิตรภาพที่ ๑๗๕

รามัน

๒

๑๕

บานจําปูน

รามัน

๑

๑๖

บานโฉลง

กรงปนัง

๕

๑๗

บานตะโละ

รามัน

๑

๑๘

บานตะโละซูแม

กรงปนัง

๑

๑๙

บานตะโละหะลอ

รามัน

๑๒

๒๐

บานตาเซะ

เมืองยะลา

๑

๒๑

บานทาสาป

เมืองยะลา

๑

๒๒

บานนิบงพัฒนา

เมืองยะลา

๑

๒๓

บานบันนังลูวา

เมืองยะลา

๑

๒๔

บานบือมัง

รามัน

๒

-๒๒ลําดับ

โรงเรียน

อําเภอ

จํานวนรายการ

๒๕

บานบือยอง

รามัน

๑

๒๖

บานบือเล็ง

รามัน

๑

๒๗

บานเบอเสง

เมืองยะลา

๑

๒๘

บานแบหอ

กรงปนัง

๑

๒๙

บานปุโรง

กรงปนัง

๒

๓๐

บานมาแฮ

รามัน

๑

๓๑

บานรั้วตะวัน

เมืองยะลา

๑

๓๒

บานรามัน

รามัน

๕

๓๓

บานสะโต

รามัน

๑

๓๔

บานสะเอะ

กรงปนัง

๙

๓๕

บานสะเอะใน

กรงปนัง

๑

๓๖

พัฒนาบาลอ

รามัน

๓

๓๗

วัดรังสิตาวาส

รามัน

๒

๓๘

สันติวิทยา

กรงปนัง

๔

๓๙

สามแยกบานเนียง (สิทธิพันธอนุกูล)

เมืองยะลา

๑

๔๐

อนุบาลยะลา

เมืองยะลา

๒๓

รวม

๑๓๑

๔.๒๖ การรับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๐
ตามที่ สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษายะลา เขต ๑ ได แ จ ง ประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ เรื่อง
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๐ ใหโรงเรียน

-๒๓ทราบและถือปฏิบั ติ ตอไป โดยโรงเรีย นทุกโรงจะตองดํ าเนิน การรับ นั กเรียนตามปฏิ ทิน การรับนั กเรีย น ปการศึกษา
๒๕๖๐ ที่แนบ นั้น
สํ านั กนโยบายและแผนการศึ กษาขั้น พื้ น ฐาน สํ านั ก งานคณะกรรมการการศึ กษา
ขั้ น พื้ น ฐาน ขอให สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาส ง ข อ มู ล แผนการรั บ นั ก เรี ย น ป ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๐ ให สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบเพื่อเตรียมความพรอมในการรับนักเรียนตอไป และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต ๑ ไดแจงใหโรงเรียนกรอกขอมูลแผนการรับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๐ ทางระบบออนไลนตาม
ลิงคที่ กําหนด ภายในวั น ที่ ๑๕ ธัน วาคม ๒๕๕๙ เพื่ อสรุป ส งให สํ านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้น ฐานต อไป
(รายละเอียดแจงใหทราบแลว ตามหนังสือที่ ศธ ๐๔๑๑๙/ว ๔๙๒๗ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙) จึงขอใหโรงเรียนที่ยัง
ไมไดกรอกขอมูลไดดําเนินการตามที่แจงใหครบถวน (เอกสารหมายเลข ๘ หนา ๔๔ )
๔.๒๖ การจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป ๒๕๖๐
ศอ.บต. มอบหมายให สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษายะลา เขต ๑
จัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ จชต.ประจําป ๒๕๖๐ โดยมุงเนนพัฒนาศักยภาพเด็กจังหวัดชายแดนภาคใต จัดใหมีกิจกรรม
การวาดภาพ รองเพลงพระราชนิพนธ การกลาวสุนทรพจน รองเพลงอานาซิส รองเพลงประสานเสียง พรอมเงินรางวัล
ประธาน

กรณีนําเด็กไปศึกษานอกสถานทีฝ่ ากใหผูอํานวยการโรงเรียนใหความสําคัญกับเรื่อง
ความปลอดภัยของยานพาหนะในการเดินทาง และสภาพดินฟาอากาศควรจัดในชวงทีไ่ มมี
ฝนตก เพราะจะทําใหไมเปนอุปสรรคตอการเดินทางไปศึกษาดูงานนอกสถานที่

ที่ประชุม

รับทราบ

หนวยตรวจสอบภายใน
นางอรเพ็ญ ทองชวย

๔.๒๗ การจัดทํารายงานการรับ-จายเงินรายไดสถานศึกษา
สพฐ. กําหนดใหโรงเรียนทํารายงานฯ เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ
ทุกสิ้นปงบประมาณ โดยใหรายงานปละ ๑ ครั้ง (เอกสารหมายเลข ๙ หนา ๔๕ -๔๖)
ที่ประชุม

รับทราบ

ศูนยสงเสริมอิสลามศึกษา

นายมาหามะเพาซี แซการี ๔.๒๘ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอิสลามศึกษา I-NET
ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) ไดมอบหมายให
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ทําหนาที่ เปนศูนยสอบ ดําเนินการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ ดานอิสลามศึกษา I-NET (Islamic National Educational Test) ระดับตอนตน ตอนกลาง ประจําป
การศึกษา ๒๕๕๙ ในวันเสารที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ ใหกับโรงเรียนที่เปดสอนอิสลามศึกษาแบบเขมทั้งหมด ๓๕ โรง
เพื่อใหการบริหารการจัดสอบ I-NET ในระดับศูนยสอบ สนามสอบ และโรงเรียน เปนไปตามกําหนดสถาบันทดสอบ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ไดกําหนดสนามสอบ จํานวน ๑๑ สนามสอบ ดังนี้

-๒๔ระดับตอนตน
ที่

สนามสอบ

โรงเรียน

จํานวน
หอง

จํานวนนักเรียน
นร.
พิเศษ พิเศษ
หญิง
ชาย
หญิง
๒๙
-

รวม

๑.

บานสะเอะ

บานสะเอะ

๒

นร.
ชาย
๒๓

๒.

สันติวิทยา

สันติวิทยา

๒

๓๖

๒๙

-

-

๖๕

๓.

คุรุชนพัฒนา

คุรุชนพัฒนา

๒

๓๕

๒๔

-

-

๕๙

๔.

บานตาเซะ

๒

๒๘

๓๗

-

-

๖๕

๕.

บานตาสา

๒

๓๙

๓๗

-

-

๗๖

๖.

บานนิบงพัฒนา

๕

๖๒

๘๔

๗.

บานบันนังบูโย

๔

๕๕

๕๙

-

-

๑๑๔

๘.

บานตะโละหะลอ

๕

๓๗

๔๘

๑

-

๘๖

๙.

บานมาแฮ

บานตาเซะ, บานทุงเหรียง,
บานบาโด
บานตาสา, บานบาตัน,
บานปอเยาะ, บานสาคอ
บานนิบงพัฒนา, ไทยรัฐวิทยา,
บานบุดี, บานรั้วตะวัน
บานบันนังบูโย, บานลือมุ,
บานตะโละซูแม
บานตะโละหะลอ, บานจะกวะ,
บานปาแตรายอ, บานพะปูเงาะ
บานมาแฮ, บานบือมัง,
บานปงตา, บานอาเหอูโตะ
บานไมแกน, บานโตะปาแกะ, บานบู
เกะจือฆา, บือดองพัฒนา,
บานกอตอตือระ
บานรามัน, บานพอแม็ง, พัฒนา
บาลอ, บานจะรังตาดงฯ, บานคูวอ

๔

๔๒

๕๔

๑

-

๙๗

๖

๕๔

๕๙

๑

๑

๑๑๕

๗

๑๒๑

๘๕

-

-

๒๐๖

๔๑

๕๓๒

๕๔๕

๓

๑

๑,๐๘๑

นร.
ชาย
๙
๒๕
๓๔

จํานวนนักเรียน
นร. พิเศษ พิเศษ
หญิง ชาย หญิง
๑๕
๓๘
๕๓
-

๑๐. บานไมแกน
๑๑. บานรามัน

รวม

๕๒

๑๔๖

ระดับตอนกลาง
ที่

สนามสอบ

๑.
๒.

บานสะเอะ
บานตะโละหะลอ

โรงเรียน
บานสะเอะ
บานตะโละหะลอ
รวม

จํานวน
หอง
๒
๒
๔

รวม
๒๔
๖๓
๘๗

การนํานักเรียนไปยังสนามสอบ ศูนยสอบจะจางเหมารถพรอมครูคุมรถดวย จํานวน ๑ คนตอคัน
สําหรับโรงเรียนที่เปนสนามสอบ ใหผูอํานวยการโรงเรียนเปนประธานสนามสอบ สวนโรงเรียนที่ไมไดเปนสนามสอบให

-๒๕ผูอํานวยการโรงเรียนทําหนาที่เปน กรรมการระดับศูนยสอบออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ คาดวาปนี้การทดสอบเปนไป
ดวยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ถาเปนไปไดใหครูที่ไมไดสอนเปนผูคุมสอบ
๔.๒๙ หลักฐานจบการศึกษาดานอิสลามศึกษา (ฉบับพิมพคอมฯ)
หากโรงเรียนใดตองการปอ.๑ (ระเบียนแสดงผลการเรียน) ปอ.๒ (ประกาศนียบัตร)
ทั้งตอนตนและตอนกลาง สามารถแจงไดที่ศูนยสงเสริมอิสลามศึกษา โดยใชงบประมาณของโรงเรียน
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๕

รับทราบ
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
- ไมมี -

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ นางรัตนา ดําทองเสน ผูอํานวยการโรงเรียนบานบาโงย ซึ่งไดรับรางวัลการ
ประกวด ผูอํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนขนาดเล็ก ดานบริหารจัดการ จากการประกวดรางวัลทรงคุณคา
สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ ๖ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับภาคใต ในระดับประถมศึกษา ซึ่งเปนตัวแทน
ภาคเขารวมประกวดในระดับชาติ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ มาเลาประสบการณ
วาเรื่องผลคะแนน O-Net ของโรงเรียนมีสวนสําคัญ และ สมศ.จะดูกระบวนการบริหารวานักเรียนคิดเปน อานเปน
และเขียนเปน หรือไม
๖.๒ นายแวดาโอะ มะแดเฮาะ ผูอํานวยการโรงเรียนบานตาโละ โรงเรียนตองการจะ
จัดการเรียนอิสลามศึกษาแบบเขมไดหรือไม
๖.๓ นางพูซียะ รักษธรรม ผูอํานวยการโรงเรียนบานบูเกะจือฆา โรงเรียนจัดการ
เรียนอิสลามศึกษาแบบเขม แตมีวิทยากรสอน ๑ คน จะขอครูเพิ่มไดหรือไม
ประธาน

เลิกประชุม

๑. ขอขอบคุณ ผอ.รัตนา ดําทองเสน ที่มาบอกเลาประสบการณใหผูบริหารไดรับทราบ
เพื่อเปนแนวทางใหผูสนใจจะไดพิจารณาเขารวมการประกวดในคราวตอไป
๒. สําหรับการจัดการเรียนอิสลามศึกษาแบบเขม ขอใหศูนยอิสลามศึกษาจัดทําขอมูล
ให ผอ.เขตทราบดวย
เวลา ๑๓.๒๐ น.

ลงชื่อ

อรอนงค เมืองฝาย
ผูจ ดรายงานการประชุม
(นางอรอนงค เมืองฝาย)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

ลงชื่อ

วรรณี ปูเพ็ชร
ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางวรรณี ปูเพ็ชร)
ผูอ ํานวยการกลุม อํานวยการ

