
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
        ปกีารศึกษา 2562 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 



คํานํา 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน ปการศึกษา 2562 เพ่ือเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาอยางเปนระบบ มีระเบียบแบบแผน 
โดยยึดพระบรมราโชบายดานการศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี 10 ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580)       
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ(พ.ศ.2561-2580) นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และ
นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปการศึกษา 2562 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ฉบับนี้ ใชเปนกรอบทิศทางการในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปการศึกษา 2562 ขอขอบคุณคณะทํางานท่ีชวยกันวิเคราะหขอมูลความจําเปน
สอดคลองกับบริบทและนโยบายท่ีเก่ียวของเพ่ือนํานโยบายสูการปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพตอไป 
    

    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 
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สวนที่ 1 

สภาพการจัดการศึกษา 

1.1 ความเปนมา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 เปนหนวยงานทางการศึกษา       
ท่ีเกิดข้ึนตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2553 เรื่อง การจัดระเบียบบริหารราชการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา กําหนดใหการบริหารและการ
จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหยึดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดยคํานึงถึงระดับของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน
สถานศึกษา จํานวนประชากร วัฒนธรรม และความเหมาะสมดานอ่ืนดวย และใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
เพ่ือทําหนาท่ีในการดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการตามท่ีกําหนดไว และใหมีอํานาจ
หนาท่ีเก่ียวกับการบริหารและการจัดการศึกษา ตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืน โดยสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเปนหนวยงานท่ีอยูใตการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน ท่ีเกิดข้ึนตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนดใหมีเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เม่ือวันท่ี 7 
กรกฎาคม 2546 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกําหนดและแกไขเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาเปนเขตพ้ืนท่ีประถมศึกษา  

ท้ังนี้  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ไดถูกประกาศเปลี่ยนแปลงเปนสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 รับผิดชอบโรงเรียนระดับประถมศึกษาในทองท่ี อําเภอเมือง    
สุราษฎรธานี อําเภอกาญจนดิษฐ  อําเภอดอนสัก  อําเภอเกาะพะงัน และอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี 
ตั้งอยูท่ีอําเภอเมืองสุราษฎรธานี  (ราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 127 ตอนพิเศษ 98ง หนา57 ประกาศ ณ วันท่ี 
18 สิงหาคม 2553) 

1.2 สถานท่ีตั้ง  

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 มีหนาที่กํากับดูแลและบริหาร
จัดการสถานศึกษาในสังกัด ครอบคลุมพ้ืนท่ี 5 อําเภอ ไดแก  อําเภอเมืองสุราษฎรธานี อําเภอกาญจนดิษฐ 
อําเภอดอนสัก อําเภอเกาะสมุย และอําเภอเกาะพะงัน 

 ท่ีอยู   : 389/5 หมูท่ี 4 ถนนดอนนก ตําบลมะขามเตี้ย อําเภอเมืองสุราษฎรธานี 84000 
 โทรศัพท :  077-273-298 
 โทรสาร  : 077-273-071  
 เว็บไซต  : http://www.surat1.go.th 
 อีเมล     : surat1@surat.go.th 
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1.3 ขอมูลพ้ืนฐาน 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 มีปริมาณงานในความรับผิดชอบ
ประกอบดวย สถานศึกษา ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ตามตาราง ดังนี้ 

รายการ จํานวน/หนวย 

1. สถานศึกษาในสังกัด 121 โรงเรียน 

 1.1 โรงเรียนขนาดเล็ก  

     - จํานวนนักเรียน ต่ํากวา 60 คนลงมา         23  โรงเรียน 

     - จํานวนนักเรียน ตั้งแต 61-120 คน           25 โรงเรียน 

 1.2 โรงเรียนขนาดกลาง 

     - จํานวนนักเรียน ตั้งแต 121-600 คน          66 โรงเรียน 

 1.3 โรงเรียนขนาดใหญ 

     - จํานวนนักเรียน ตั้งแต 601-1,500 คน            6 โรงเรียน 

 1.4 โรงเรียนขนาดใหญพิเศษ  

     - จํานวนนักเรียน ตั้งแต 1,500 คนข้ึนไป            1 โรงเรียน 

 

2. หองเรียน 1,320 หอง 

3. นักเรียน 27,023 คน 

 2.1 โรงเรียนปกต ิ  
  - กอนประถมศึกษา              5,671 คน 
  - ประถมศึกษา       18,859 คน 
  - มัธยมศึกษาตอนตน        2,478 คน 
  - มัธยมศึกษาตอนปลาย            11 คน 
 2.2 จัดโดยครอบครัว               4 คน 

27,019 คน 
 
 
 
 

4 ครอบครัว 
4. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 1,821 คน 

 3.1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีฯ 

  - ผูบริหารการศึกษา    4 คน 
  - ศึกษานิเทศก     9 คน 
  - บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38ค(2)              35 คน 
  - ลูกจางประจํา               5  คน 
  - พนักงานราชการ                1 คน 
  - ลูกจางช่ัวคราว             17 คน 

 71 คน 

 3.2 สถานศึกษา 

  - ผูบริหารสถานศึกษา           113 คน 
  - ครู           1,276 คน 
  - พนักงานราชการ              36 คน 
  - ครูข้ันวิกฤต             51 คน 
  - บุคลากรวิทย+คณิต            17 คน 
  - พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ             40 คน 
  - ลูกจางประจํา             48 คน 
  - ธุรการโรงเรียน           119 คน 
  - นักการภารโรงแผน+นักการภารโรง sp2          50 คน 

1,750 คน 

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงขอมูลพ้ืนฐานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 

ขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561 



สวนที่ 2  

การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ตามนโยบายเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2.1 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดกําหนดทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา    
ข้ันพ้ืนฐาน โดยใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหตอบสนองตอ
พระบรมราโชบายดานการศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี ๑๐  ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐  แผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) นโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และ
นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยจําแนกโครงการออกเปน ๓ ดาน ดังนี้  

๑. พระบรมราโชบายดานการศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี ๑๐ และพระบรมวงศานุวงศ 
การศึกษาตองมุงสรางพ้ืนฐานใหแกผูเรียน 4 ดาน ดังนี้ 

1.1 มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง 
1.1.1 มีความรูความเขาใจตอชาติบานเมือง  
1.1.2 ยึดม่ันในศาสนา  
1.1.3 ม่ันคงในสถาบันพระมหากษัตริย  
1.1.4 มีความเอ้ืออาทรตอครอบครัว และชุมชนของตน 

2.1 มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีม่ันคง- มีคุณธรรม 
2.1.1 รูจักแยกแยะสิ่งท่ีผิด – ชอบ / ชั่ว – ดี  
2.1.2 ปฏิบัติแตสิ่งท่ีชอบ สิ่งท่ีดีงาม  
2.1.3 ปฏิเสธสิ่งท่ีผิด สิ่งท่ีชั่ว  
2.1.4 ชวยกันสรางคนดีใหแกบานเมือง 

3.1 มีงานทํา-มีอาชีพ 
3.1.1 การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือ การฝกฝนอบรมในสถานศึกษาตอง

มุงใหเด็ก และเยาวชนรักงาน สูงาน ทําจนงานสําเร็จ  
3.1.2 การฝกฝนอบรมท้ังในหลักสูตรและนอก หลักสูตรตองมีจุดมุงหมายให

ผูเรียนทํางานเปน และมีงานทําในท่ีสุด  
3.1.3 ตองสนับสนุนผูสําเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานทํา จนสามารถเลี้ยงตัวเอง

และครอบครัว 
4.1 เปนพลเมืองดี 

4.1.1 การเปนพลเมืองดี เปนหนาท่ีของทุกคน  
4.1.2 ครอบครัว – สถานศึกษาและสถาน ประกอบการ ตองสงเสริมใหทุกคนมี

โอกาส ทําหนาท่ีเปนพลเมืองดี  
4.1.3 การเปนพลเมืองดีคือ “เห็นอะไรท่ีจะทําเพ่ือบานเมืองไดก็ตองทํา” เชน 

งานอาสาสมัคร งานบําเพ็ญประโยชน  งานสาธารณกุศล ใหทําดวยความ
มีน้ําใจ และ ความเอ้ืออาทร 
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๒. นโยบายของรัฐบาล    

          ในคําแถลงนโยบายของรัฐบาล โดย พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ตอสภานติิบัญญัติ
แหงชาต ิวันศุกรที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นโยบายดานการศึกษากําหนดไวในขอที่ ๔ การศึกษาและเรียนรู การ
ทะนบุํารุง ศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม และนโยบายดานวิจัย ขอที่ ๘ การพัฒนาและสงเสริมในการใชประโยชน
จากวิทยาศาสตรเทคโนโลย ีการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมจากนโยบายรัฐบาล ๑๑ ดาน คือ 
  ๑. การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 
  ๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ 
  ๓. การลดความเหลื่อมลํ้าของสงัคมและการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ 
  ๔. การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 
  ๕. การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
  ๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
   ๗. การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน 
   ๘. การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรม 
   ๙. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดลุระหวางการอนุรักษ กับการใช
ประโยชนอยางยั่งยนื 
   ๑๐. การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล และการปองกันปราบปรามการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
   ๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

 นโยบายดานการศึกษา ขอที่ ๔ การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือ
สรางสังคมใหเขมแข็งอยางมีคุณภาพ และคุณธรรมควบคูกัน ดังน้ี 
  - จัดใหมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู ทั้งในระบบ และการศึกษาทางเลือกไปพรอมกัน 
  - ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณและการเรียนรู สนับสนนุการศึกษาใหสอดคลองกับความ
จําเปนของผูเรียน และลักษณะของพื้นที่ของโรงเรียนปรับปรุงและบูรณาการระบบการกูยืมเพื่อการศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพ 
  - ใหองคกรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินและประชาชนทั่วไป มี
โอกาสจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ทั่วถึง และรวมปฏิรูปการศึกษาและเรียนรู กระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษา 
สูสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  - พัฒนาคนในทุกชวงวัยโดยสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสรางความรูและทักษะใหมที่สามารถ
ประกอบอาชีพไดอยางหลากหลาย รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
 

๓. นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  3.1 นโยบายและจุดเนนการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ.2562 

  หลักการ 
       1) ประชาชนทุกกลุมทุกวัย ไดรับการศึกษาในระบบตาง ๆ และการเรียนรูตลอดชีวิต 
       2) เด็ก เยาวชน ผูเรียน มีทัศนคติท่ีถูกตอง มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีเขมแข็ง (สุขภาพ และอุปนิสัย) 
        3) จัดการศึกษาใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
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     3.1.1 จุดเนนการจัดการศึกษา 
 ระดับกอนอนุบาล ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา 
และระดับอุดมศึกษา ดังนี้ 

   1. ระดับกอนอนุบาล  
   เนนประสานหนวยงานอ่ืน ในการเตรียมความพรอมผูเรียนในดานสุขภาพและ

โภชนาการ 
   2. ระดับอนุบาล  
   เนนความรวมมือรัฐ ทองถ่ิน เอกชน พอแมและผูปกครอง ในการจัดศึกษาระดับ

อนุบาล โดยมีจุดเนน 
         1) พัฒนาผูเรียนใหมีความพรอมทางดานรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ และ

สังคม 
         2) จัดประสบการณการเรียนรู เนนการเรียนปนเลน เรียนรูอยางมีความสุข และ

สรางกิจกรรมเสริม 
   3. ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา  
   ครูและผูเรียนสรางกระบวนการเรียนรูรวมกัน และจัดการเรียนรูแบบองครวม จัด

แหลงเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ โดยมีจุดเนน 
         1) เรียนภาษาไทย เนนเพ่ือการสื่อสาร และใชเปนเครื่องมือเพ่ือเรียนวิชาอ่ืน 
        2) เรียนภาษาอังกฤษ เนนเพ่ือการสื่อสาร 
         3) เรียนรูดวยวิธีการ Active Learning เนนพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การ

เรียนรูจากสถานการณจริง สถานการณจําลอง กิจกรรมการเรียนรูจากปญหาและการลงมือปฏิบัติ สามารถ
เรียนรูไดทุกท่ีทุกเวลา และเรียนรูอยางมีความสุข 

         4) เรียนรู Digital และใช Digital เปนเครื่องมือการเรียนรู 
        5) สงเสริมการเรียนวิทยาศาสตรเพ่ือสรางนวัตกรรม 
       6) จัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย ท่ีเชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทํา 
      7) พัฒนาครูตามความตองการของครูและสถานศึกษา (คูปองครู) 
      8) จัดใหมีโครงการ 1 ตําบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 
   4. ระดับอาชีวศึกษา  
   จัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทําใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล และความตองการ

ของสังคม ท้ังภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม บริการ และเปนผูประกอบการเอง โดยมีจุดเนน 
         1) จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะและความเชี่ยวชาญใน

อาชีพเฉพาะดาน เรียนรูจากสถานการณจริงและสถานการณจําลอง และเรียนรูจากกิจกรรม 
         2) เรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และใชเพ่ือการประกอบอาชีพ 
         3) เรียนรู Digital และใช Digital เปนเครื่องมือการเรียนรู 
         4) จัดตั้งศูนยประสานงานการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 
   5. ระดับอุดมศึกษา   
       เนนการวิจัยและคนหาแนวทางการพัฒนา การสรางนวัตกรรมเพ่ือใหเกิดองค

ความรูใหมและมีการเชื่อมโยงองคความรูท่ีหลากหลายท้ังภายในประเทศและตางประเทศ เพ่ือพัฒนาขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยมีจุดเนน 

         1) เรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และมีทักษะภาษาในระดับสูง ใชเปน
เครื่องมือในการเรียนรูเพ่ือสรางองคความรู และเปนเครื่องมือในการเชื่อมโยงความรูท้ังในและตางประเทศ 

         2) เรียนรู Digital และใช Digital เปนเครื่องมือการเรียนรู 
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         3) ผูเรียนมีศักยภาพและมีองคความรูท่ีหลากหลายท้ังในและ
ตางประเทศ สามารถสรางนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ และทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

   6. การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
      เนนเพ่ิมอัตราการอานและการมีทักษะดานอาชีพ ใหแกประชาชน โดยมีจุดเนน 
         1) สงเสริมและพัฒนาทักษะการฟง - พูดภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ตามบริบทของพ้ืนท่ี 
         2) ขยายผลการอบรมหลักสูตรการคาออนไลน โดยบูรณาการรวมกับหนวยงานอ่ืน 

 3.1.2 การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเนนไปสูการปฏิบัติ 

     เพ่ือเกิดผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ สามารถตอบสนองเปาหมาย 
เจตนารมณ และวัตถุประสงค ดังนี้ 

        1. ใชกระบวนการพัฒนาคุณธรรม บูรณาการในทุกกระบวนการเรียนรู 
        2. สอดแทรกเรื่องความโปรงใส ยุติธรรม และปองกันการทุจริต ใหมีในทุกมิติ ท้ังการ

เรียนการสอน การนิเทศ และการบริหาร 
        3. ใหองคกรหลักนําไปกําหนดนโยบายขององคกรสูการพัฒนาท่ียั่งยืน และขับเคลื่อน

สูการปฏิบัติขององคกร 
        4. เนนการสรางโอกาสทางการศึกษาใหกับทุกกลุมบุคคล ทุกระดับ ทุกประเภท สูการ

ลดความเหลื่อมล้ําในการรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพในทุกหนวยงาน 
        5. ใหศึกษาธิการจังหวัด นําเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด จัดทําแผนและ

ขับเคลื่อนสูการปฏิบัติในการจัดการศึกษาในแตละจังหวัดใหเปนรูปธรรม 
        6. ใชเทคโนโลยีเชื่อมโยงขอมูล (Big Data) สําหรับเปนเครื่องมือในการเรียนรู และ

เครื่องมือในการบริหาร 
        7. ใหหนวยงานทางการศึกษา จัดใหมีการพัฒนาหลักสูตรใหมีความเชื่อมโยง ท้ังระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 
        8. ใหสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เปนหนวยงานประสานงาน ดูแลเด็กท่ีมีความ

ตองการจําเปนพิเศษในทุกระดับ เพ่ือใหเด็กพิเศษไดรับการพัฒนา สามารถเรียนรู และพ่ึงพาตนเองได 
        9. ใหสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เปน

หนวยงานหลัก และประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ดูแลเด็กท่ีตกหลนจากระบบการศึกษา และ
การศึกษาของผูสูงอายุ 

        10. ใหสถาบัน กศน.ภาค มีสวนรวมในการบูรณาการจัดทําแผนดําเนินงานดาน
การศึกษาระดับภาค ในพ้ืนท่ีท่ีไดรับการแตงตั้งเปนพ้ืนท่ีนํารองนวัตกรรมการศึกษา 

        11. ใหผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทและหนาท่ี
ตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลท้ังในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ 

 3.2 นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

         สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดกําหนดนโยบายสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมท่ีจะเขาสูยุคของการ
เปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาของประเทศครั ้งสําคัญที่จะพัฒนาประชากรในวัยเรียนทุกคนและทุก
กลุมเปาหมายใหมีความพรอมท้ังกาย ใจ สติปญญา มีสุขภาวะท่ีดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอ
สังคมและผูอ่ืน มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของชาติ และ
พลเมืองโลกที่ดี มีหลักคิดที่ถูกตอง มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและ
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ภาษาที่ 3 และอนุรักษภาษาทองถ่ิน มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต      
สูการเปนคนไทยและพลโลกท่ีมีทักษะการคิดข้ันสูง เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหม     
โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง  
  นโยบาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 นโยบายท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 นโยบายท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 
 นโยบายท่ี 3  พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 นโยบายท่ี 4  สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลด

ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
        นโยบายท่ี 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 2.1.1 โครงการสําคัญ (Flagship Project)  
 โครงการสําคัญ (Flagship Project) ท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจะตองกําหนดไวในแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาประจําปการศึกษา จําแนกตามทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท้ัง ๓ ดาน ดังนี้ 

๑. โครงการตามพระบรมราโชบายดานการศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี ๑๐  
และพระบรมวงศานุวงศ 

๑.๑ โครงการนอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี ๑๐ สูการปฏิบัติ 
๑.๒ โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดําริหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔  

“หลักสูตรพ้ืนฐาน” 
๑.๓ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) 

๒. โครงการตามนโยบายของรัฐบาล 
๒.๑ โครงการโรงเรียนรวมพัฒนา Partnership School Project   
๒.๒ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 
๒.๓ โครงการโรงเรียนประชารัฐ 

๓. โครงการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๓.๑ โครงการอานออก เขียนได และคิดเลขเปน  
๓.๒ โครงการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (Big Data) 
๓.๓ โครงการจัดตั้งกลุมโรงเรียน 
๓.๔ โครงการการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 
๓.๕ โครงการนิเทศบูรณาการโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๓.๖ โครงการสรางเครือขายและความรวมมือในการจัดการศึกษาระหวาง สพฐ. กับ สอศ. 

และหนวยงานทางการศึกษาอ่ืน 
๓.๗ โครงการอาหารกลางวัน 
๓.๘ โครงการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 
๓.๙   โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

  ๓.๑๐ โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
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2.2 นโยบายสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจําปการศึกษา 2562 

1. สถานศึกษามีการจัดการอาคารสถานท่ีใหใชประโยชนสูงสุด เหมาะสม กับบริบท 
สภาพแวดลอมทางดานกายภาพ และวิชาการ ปลอดภัย ถูกตองตามหลักสุขลักษณะ เสริมสรางบรรยากาศ
ใหผูเรียน และบุคลากรอยูอยางมีความสุข และเอ้ือตอการเรียนรู 

2.  สถานศึกษามีการวิเคราะหหลักสูตร มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด/ตัวบงชี้ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เพ่ือ
พัฒนา และประยุกตใชหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการจําเปนของสถานศึกษา และสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา มีการประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาทุกปการศึกษา 

3. สถานศึกษามีการวิเคราะห คัดกรองผูเรียน และจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(Individualized Education Program : IEP) บนพ้ืนฐานความสามารถตามศักยภาพความแตกตางระหวาง
บุคคลของผูเรียนท่ีมีความจําเปนพิเศษ ตามกระบวนการจัดการเรียนรวม กอนนําขอมูลลงในระบบบริหาร
จัดการ     เรียนรวม (Special Education Technology : SET) และระบบการจัดสอบทุกประเภท 

4. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอม และกิจกรรมใหสอดคลองกับแนวคิดโรงเรียนปลอด
ขยะ (Zero Waste School) และมาตรฐานสิ่งแวดลอมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน (Environmental 
Education Sustainable Development: EESD)  

5. สถานศึกษามีการจัดทํา และดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ใหเปนระบบ เหมาะสมกับบริบท และนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง  

6. สถานศึกษาใชระบบการบริหารจัดการที่มุงเนนคุณธรรม และความโปรงใสในการ
ทํางานตามหลักการประเมินคุณธรรม และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment : ITA) 

7.  สถานศึกษามีการศึกษา วิเคราะห วิจัย และนําผลไปใชในการพัฒนางาน สถานศึกษา และ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

8.  สถานศึกษามีแผนยกระดับคุณภาพการศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสนองนโยบายของหนวยงานตนสังกัด  

9. การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย เปนไปตามสภาพท่ีพึงประสงค ไดมาตรฐานตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

 9.1 รอยละ 90 ของผูเรียนระดับปฐมวัย มีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม 
และสติปญญา ตามมาตรฐาน และสภาพท่ีพึงประสงคในระดับพอใชข้ึนไป 

 

10. การประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษา
ศึกษาปท่ี 1 

 10.1 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบความสามารถดานการอานของผูเรียน (Reading Test)                
ชั้นประถมศึกษาศึกษาปท่ี 1 เพ่ิมข้ึนกวาปท่ีผานมา หรือสูงกวาระดับประเทศ 

11. การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3  

 11.1 คะแนนเฉลี่ยของผูเรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของ
ผูเรียนระดับชาติ (NT) เพ่ิมข้ึนกวาปท่ีผานมา หรือสูงกวาระดับประเทศ 

12.  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O–NET) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6                           
และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
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12.1 คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
เพ่ิมข้ึนกวาปท่ีผานมา หรือสูงกวาระดับประเทศ 

13.  การวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนทุกระดับชั้น ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

13.1 รอยละ 60 ของผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน       
ทุกกลุมสาระการเรียนรูระดับคุณภาพ ๓ ข้ึนไป 

13.2 รอยละ 8๐ ของผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณอันพึงประสงค ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ระดับดีข้ึนไป 

13.3 รอยละ 80 ของผูเรียนมีผลการประเมินความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห   
และเขียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ในระดับดีข้ึนไป 

13.4 รอยละ 8๐ ของผูเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสําคัญในการ
เรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ผานเกณฑของแตละ
สมรรถนะ 
 14. จํานวนนักเรียน ครู และสถานศึกษา ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติในดานตาง ๆ 

14.1 นักเรียนรอยละ 3 ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติในดานตาง ๆ ระดับสํานักงาน       
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาข้ึนไป 

14.2 ครูรอยละ 25 ในโรงเรียนไดรับการยกยอง เชิดชูเกียรติ ในดานตาง ๆ ระดับ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาข้ึนไป 

14.3 สถานศึกษาไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติประเภทตาง ๆ อยางนอย ๑ รายการ
จากหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานอ่ืน 
 15. ความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดเสียในการบริหารจัดการ และการใหบริการ
ของสถานศึกษา ดานวิชาการ  งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  และการบริหารท่ัวไป 

15.1 รอยละ 80 ของครู กรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง มีความพึงพอใจตอ
การบริหารจัดการ และการใหบริการของสถานศึกษาในระดับดีข้ึนไป 
 
 

 

 



  สวนที่ 3 

รายละเอียดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปการศึกษา 2562 

 การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปการศึกษา 2562 ไดกําหนดสาระสําคัญ ดังนี้ 

 3.1 กรอบวงเงินงบประมาณรายจายประจําป การศึกษา 2562 ตามนโยบายการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 มีการจัดทําคําขอจัดตั้งและบริหาร
งบประมาณโดยใชหลักความคุมคา และตรงตามความตองการจําเปนในการดําเนินงานและการบริหารจัด
การศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  ดังนี้ 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

 คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะการอาน 
เขียน  คิดวิเคราะห และกระบวนการแกปญหา ตามแนวทาง 
การทดสอบทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ 

236,200 

2 โครงการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (Big Data) 105290 

3 โครงการการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก 190,050 

4 โครงการนิเทศบูรณาการโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 61,840 

5 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 141,580 

6 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะการอานออก  
อานรูเรื่อง เขียนสื่อความได และคิดเลขเปน 

265,040 

รวมท้ังส้ิน 1,000,000 

           ตารางท่ี 2 ตารางแสดงกรอบวงเงินงบประมาณรายจายประจําป การศึกษา 2562 ตามนโยบาย
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 
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3.2 รายละเอียดโครงการสําคัญ (Flagship project) ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน ปการศึกษา 2562  

โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรม
การเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะการอาน เขียน   
คิดวิเคราะห และกระบวนการแกปญหา ตาม
แนวทางการทดสอบทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ
ผูเรียนระดับชาติ 

 มิถุนายน –  ๓๐ 

กันยายน ๒๕62 

 

236,200 กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ  

   1.1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัด
กิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนพัฒนาทักษะการอาน 
เขียน คิดวิเคราะห และกระบวนการแกปญหา 
   1.2 กิจกรรมการสรางหรือพัฒนาขอสอบตาม
แนวทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ัน
พ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครูภาษาไทย และวิทยาศาสตร   

โรงเรียนละ 2 คน จํานวน 119 

โรง รวม 237 คน วิทยากรและ

คณะทํางาน จํานวน 13 คน 

รวมท้ังสิ้น 250 คน 

มิถุนายน –  ๓๐ 

กันยายน ๒๕62 

 

 

 กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ 
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โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

 
2. โครงการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (Big Data) 

1. สพป.สฎ.1 มีฐานขอมูล 

Big Data ครอบคลุมทุก

ระบบงาน 

2. สพป.สฎ.1 มีเว็บไซตระบบ

สารสนเทศ ฐานขอมูล Big Data  

เพ่ือเผยแพรและประชาสัมพันธ 

มิถุนายน – 

กรกฎาคม 2562 

105,290 กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลฯ   

   2.1 กิจกรรมประชุมวิเคราะหขอมูล เพ่ือจัดทํา
ระบบสารสนเทศ 
 
   2.2 กิจกรรมประชุมปฏิบัติการกําหนดรูปแบบ 

ออกแบบระบบสารสนเทศ Big Data และเขานําสู 

website 

 

 

 

 

ผูบริหาร ศึกษานิเทศก บุคลากร 
และครูคอมพิวเตอร จํานวน 33 คน 
 
ผูบริหาร ศึกษานิเทศก บุคลากร 
และครูคอมพิวเตอร จํานวน 20 
คน 

มิถุนายน 2562 
 

 

มิถุนายน – 

กรกฎาคม 2562 

10,890 
 

 

94,400 

กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลฯ  
 

 

กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลฯ 
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โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

3. โครงการการพัฒนาโรงเรยีนขนาดเล็ก ผูบริหารและครูโรงเรียนขนาดเล็ก 
สังกัด สพป.สฎ.1 46 โรงเรียน 
จํานวน 241 คน คณะทํางาน  
12 คน รวม 253 คน 

มิถุนายน 

2562-มีนาคม 

2563 

190,050 กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ บูรณาการ

กิจกรรมรวมกับ

โครงการพัฒนา

คุณภาพ

การศึกษาดวย

เทคโนโลยี

การศึกษา

ทางไกลผาน

ดาวเทียม 

(DLTV) 

   3.1 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนโดยใชการศึกษาทางไกล
(DLTV) 

ผูบริหารและครูโรงเรียนขนาด
เล็กทุกโรง จํานวน 253 คน 

กรกฎาคม 2562 181,280 กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ  

   3.2 กิจกรรมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก 
 
 
 
 
 

โรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 46 
โรงเรียน 

มิถุนายน 2562-

มีนาคม 2563 

8,770 กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ 
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โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

4. การนิเทศบูรณาการโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐานเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 มิถุนายน – 

กันยายน 2562 

61,840 กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ  

   4.1 กิจกรรมสงเสริมการนิเทศบูรณาการเพ่ือ
เสริมสรางความเขมแข็งของการนิเทศ 

ผูอํานวยการกลุม 10 คน 

ศึกษานิเทศก 9 คน ผูบริหาร

สถานศึกษา 119 คน รวม 138 คน 

มิถุนายน – 

กันยายน 2562 

 

 

กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ 

 

 

 

5. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

 มิถุนายน – 

กันยายน 2562 

141,580 กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ  

   5.1 กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศ
ภายในเพ่ือเสริมสรางการขับเคลื่อนระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 119 

คน ครูวิชาการ 119 คน 

คณะทํางาน 12 คน รวม 250 คน 

มิถุนายน – 

กันยายน 2562 

 กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ 

 

 

6. กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัด
กิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะการอานออก 
อานรูเรื่อง เขียนสื่อความได และคิดเลขเปน 

 มิถุนายน – 

กันยายน 2562 

265,040 กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ  

   6.1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัด
กิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะการอานรูเรื่อง
และการเขียนสื่อความ 

ครูภาษาไทย ชั้น ประถมศึกษา

ปท่ี 1-2 โรงเรียนละ 1 คน 

จํานวน 119 โรงเรียน รวม 

119 คน วิทยากรและ

คณะทํางาน จํานวน 11 คน 

รวมท้ังสิน 130 คน  

มิถุนายน – 

กันยายน 2562 

118,600 กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ 
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โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

   6.2 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรม
การเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดเลขเปน 

ครูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษา

ปท่ี 1-3 โรงเรียนละ 3 คน 

จํานวน 119 โรง รวม 126 

คน วิทยากรและคณะทํางาน 

จํานวน 18 คน รวมท้ังสิ้น 

144 คน 

มิถุนายน – 

กันยายน 2562 

146,440 กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ 

 

 

ตารางท่ี 3 รายละเอียดโครงการสําคัญ (Flagship project) ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปการศึกษา 2562    

 



สวนที่ 4 

ปฏิทินปฏบิัติการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ไดจัดทําปฏิทินการปฏิบัติการตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยระบุระยะเวลาในแตละกิจกรรม และโครงการสําคัญ (Flagship Project)   ดังนี้ 
            ช่ือโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา

ดําเนินการ 
งบประมาณ 

 คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
1 โครงการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา(Big Data) 
   1.1 กิจกรรมประชุมวิเคราะหขอมูล เพ่ือจัดทําระบบสารสนเทศ 
   1.2 กิจกรรมประชุมปฏิบัติการออกแบบรูปแบบของขอมูลสารสนเทศ 
Big Data 

 
 
มิถุนายน 2562 

มิถุนายน – 

กรกฎาคม 2562 

105,290 
 

 

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนา
ทักษะการอาน เขียน  คิดวิเคราะห และกระบวนการแกปญหา ตาม
แนวทางการทดสอบทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ 
   2.1  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนน
พัฒนาทักษะการอาน เขียน คิดวิเคราะห และกระบวนการแกปญหา 
   2.2 กิจกรรมการสรางหรือพัฒนาขอสอบตามแนวทางการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 

 
 
 
มิถุนายน - 
กันยายน ๒๕62 
มิถุนายน -  
กันยายน ๒๕62 

236,200 

3 โครงการนิเทศบูรณาการโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐานเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
   3.1 กิจกรรมการนิเทศบูรณาการเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของการนิเทศ    

 
 
มิถุนายน – 
กันยายน 2562 

61,840 

4 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา 
   4.1 กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศภายในเพ่ือเสริมสรางการ
ขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

 
 
มิถุนายน – 
กันยายน 2562 

141,580 

5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนา
ทักษะการอานออก อานรูเรื่อง เขียนส่ือความได และคิดเลขเปน 
   5.1 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือ
พัฒนาทักษะการอานรูเรื่องและการเขียนสื่อความ 
   5.2 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนา
ทักษะการคิดเลขเปน 

 
 
มิถุนายน – 
กันยายน 2562 

265,040 

6 โครงการการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก 
   6.1 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดย
ใชการศึกษาทางไกล(DLTV) 
   6.2 กิจกรรมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนขนาดเล็ก 

 
กรกฎาคม 2562 
 
มิถุนายน 2562-
มีนาคม 2563 

190,050 
 

ตารางท่ี 4 ตารางแสดงปฏิทินปฏิบัติการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปการศึกษา 2562 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ระยะ 2 เดือน ระยะ 4 เดือน สิ้นปการศึกษา 2562

(ม.ิย. - ก.ค. 2562) (ม.ิย. - ก.ย. 2562) (ม.ิย. 2562 - ม.ีค. 2563)

1 คาใชจายการบริหารจัดการสํานักงาน

1. ........................................................ ................................... ............................ ................................ ................................ .........................................

2. ........................................................ ................................... ............................ ................................ ................................ .........................................

3. ........................................................ ................................... ............................ ................................ ................................ .........................................

4. ........................................................ ................................... ............................ ................................ ................................ .........................................

ฯลฯ

2 คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.1 โครงการนอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของ
ในหลวงรัชกาลที่ 10 สูการปฏิบัติ

     กิจกรรม....................-.............................. ...............-.................... ............-................ .............-................... .............-................... .................-........................

2.2 โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดําริ
หลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรพื้นฐาน"

     กิจกรรม..................-................................ ..............-..................... ..............-.............. ..............-.................. .............-................... .................-........................

2.3 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV)

**บูรณาการ
รวมกับ
โครงการ
พัฒนา
โรงเรียน
ขนาดเล็ก

     กิจกรรม.................................................. ................................... ............................ ................................ ................................ .........................................

แบบสรุปงบประมาณตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2562

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 

หมายเหตุลําดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย งบประมาณ
ระยะเวลาดําเนินการ (โปรดใสเครื่องหมาย  )
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แบบสรุปงบประมาณตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2562

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 

หมายเหตุลําดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย งบประมาณ
ระยะเวลาดําเนินการ (โปรดใสเครื่องหมาย  )

2.4 โครงการโรงเรียนรวมพัฒนา Partnership School 
Project

     กิจกรรม....................-.............................. ..............-..................... ..............-.............. .................-............... ..............-.................. ..................-.......................

2.5 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล

     กิจกรรม....................-.............................. ...............-.................... ................-............ ................-................ ..............-.................. ...................-......................

2.6 โครงการโรงเรียนประชารัฐ

     กิจกรรม.....................-............................. ................-................... ................-............ .................-............... ................-................ ...................-......................

1 2.7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมการ
เรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการอาน เขียน  คิดวิเคราะห และ
กระบวนการแกปญหา ตามแนวทางการทดสอบทาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ

236,200

     2.7.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่
เนนพัฒนาทักษะการอาน เขียน คิดวิเคราะห และ
กระบวนการแกปญหา
     2.7.2 การสรางหรือพัฒนาขอสอบตามแนวทางการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน

ครูภาษาไทย และ
วิทยาศาสตร   โรงเรียนละ
 2 คน จํานวน 119 โรง 
รวม 237 คน วิทยากร
และคณะทํางาน จํานวน 
13 คน รวมทั้งสิ้น 250 
คน

 -   -
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แบบสรุปงบประมาณตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2562

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 

หมายเหตุลําดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย งบประมาณ
ระยะเวลาดําเนินการ (โปรดใสเครื่องหมาย  )

2 2.8 โครงการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (Big Data)

105,290          

     2.8.1 ประชุมวิเคราะหขอมูล เพื่อจัดทําระบบ
สารสนเทศ

ผูบริหาร ศึกษานิเทศก 
บุคลากร และครู
คอมพิวเตอร จํานวน 33 
คน

  -  - 

    2.8.2 ประชุมปฏิบัติการกําหนดรูปแบบ ออกแบบ
ระบบสารสนเทศ Big Data และเขานําสู website

ผูบริหาร ศึกษานิเทศก 
บุคลากร และครู
คอมพิวเตอร จํานวน 20 
คน

  -  -

2.9 โครงการจัดตั้งกลุมโรงเรียน

     กิจกรรม.................................................. ................................... ................................ ................................ .........................................

3 2.10 โครงการการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 190,050          

     กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนโดยใชการศึกษาทางไกล(DLTV)

ผูบริหารและครูโรงเรียน
ขนาดเล็กทุกโรง จํานวน 
253 คน

.  -  -

     นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนขนาดเล็ก

โรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน
 46 โรงเรียน

-  - 
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หมายเหตุลําดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย งบประมาณ
ระยะเวลาดําเนินการ (โปรดใสเครื่องหมาย  )

4 2.11 โครงการนิเทศบูรณาการโดยใชพื้นที่เปนฐานเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา

61,840            

     2.11.1 1. สงเสริมการนิเทศบูรณาการเพื่อเสริมสราง
ความเข็มแข็งของการนิเทศ

ผูอํานวยการกลุม 10 คน
 ศึกษานิเทศก 9 คน 
ผูบริหารสถานศึกษา 119
 คน รวม 138 คน

 -   -

2.12 โครงการสรางเครือขายและความรวมมือในการจัด
การศึกษาระหวาง สพฐ. กับ สอศ. และหนวยงานทางการ
ศึกษา

     กิจกรรม.................................................. ................................... ................................ ................................ .........................................

2.13 โครงการอาหารกลางวัน

     กิจกรรม.................................................. ................................... ................................ ................................ .........................................

2.14 โครงการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง

     กิจกรรม.................................................. ................................... ................................ ................................ .........................................

2.15 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

     กิจกรรม.................................................. ................................... ................................ ................................ .........................................

5 2.16 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา

141,580          

     2.16.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศภายในเพื่อ
เสริมสรางการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา

ผูบริหารสถานศึกษา 
จํานวน 119 คน ครู
วิชาการ 119 คน 
คณะทํางาน 12 คน รวม
 250 คน

 -   -





ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1 
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