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จุดเน้นการดำเนินงาน  

จุดเน้นที่ 1 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

จุดเน้นที่ 2 การอ่านออกเขียนได้ 
จุดเน้นที่ 3 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

  จดุเน้นที่ 4 ด้านความปลอดภัย  
            จุดเน้นที่ 5 ด้านโอกาส  
            จุดเน้นที่ 6 ด้านคณุภาพ  

จุดเน้นที่ 7 ด้านประสิทธิภาพ  
 

จุดเน้น แนวทางการดำเนินงาน ตัวช้ีวัด 
  จุดเน้นที่ 1 
การประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 ขั้นเตรียมงาน 
1. ศึกษาสภาพการดำเนินการระบบคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาในสังกัด 
2. สรุปสะท้อนปัญหาการจัดพัฒนาระบบคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาที่ผ่านมา 
         ขั้นดำเนินการ 
 - จัดอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาคุณภาพระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา จำนวน 119 โรงเรียนๆ 
ละ 3 คน (ประกอบด้วยผู้บริหาร/ครูวิชาการข้ัน
พ้ืนฐาน/ครูวิชาการปฐมวัย) 
                  ขั้นติดตาม ตรวจสอบ 
1. ประกาศรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ นิเทศ ติดตาม
ประเมินคุณภาพการระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2. สรุปผลสังเคราะห์การรายงานผลประเมินคุณภาพ
สถานศึกษา 
                ขั้นรายงาน      
- รายงานผลประเมินคุณภาพสถานศึกษาถึง สพฐ. 
และ สมศ.ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 
1. ผู้บริหารและครูมีความรู้ความเข้าใจใน 
การประกันคุณภาพการภายในสถานศึกษา  
2. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาที่มีผลการ
ประเมินตนเอง ในแต่ละมาตรฐานตาม
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดเน้นที่ 2 
การอ่านออก 
เขียนได ้ 
 

1. จัดทำโครงการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้อ่าน
คล่อง เขียนคล่องเพ่ือตอบสนองจุดเน้นของ สพฐ. 
2. สนับสนุนการเรียนการสอนภาษาไทยระดับ              

ป.1-ป.6 
 3. กำหนดแผนงานทางวิชาการเพื่อส่งเสริมการสอน
ภาษาไทยร่วมกับโรงเรียนเพ่ือให้การเรียนการสอน
บรรลุตามแผนงานอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 
4. นิเทศ ติดตาม กำกับดูแลและให้ความช่วยเหลือ
อย่างใกล้ชิด เยี่ยมชั้นเรียนอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง 

1. ทุกโรงเรียนมีพัฒนาการ การอ่านการ
เขียนเพ่ิมขึ้น 
2. มีการสนับสนุนด้านวัสดุ การเรียนการ
สอน และการสร้างขวัญกำลังใจ 
3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการสอน
ภาษาไทยมีการผลิตสื่อภาษาไทยเพ่ือใช้
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 
4. มีการนิเทศภายในสนับสนุนช่วยเหลือ
ครูผู้สอนอย่างต่อเนื่อง 
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จุดเน้น แนวทางการดำเนินงาน ตัวช้ีวัด 

จุดเน้นที่ 3 
ระบบการดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียน 
 

1. จัดทำแผนโครงการ กิจกรรมเกี่ยวกับระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิตและการ
คุ้มครองนักเรียน 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและมอบหมาย
ความรับผิดชอบผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
3. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
4. จัดทำแผนและปฏิทินการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
5. ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน 
6. การคัดกรองและจำแนกนักเรียนเป็นรายกลุ่ม
รวบรวมข้อมูล สรุปรายงานและความเห็นของผู้เยี่ยม
บ้าน เพื่อรวบรวมเป็นหลักฐานข้อมูลนักเรียนไว้เป็น
ฐานในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
7. โรงเรียนจัดทำข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบัน
ถูกต้อง และทันสมัย 
8. จัดกิจกรรมป้องกัน แก้ไข และส่งเสริมพัฒนา
ผู้เรียนตามสภาพอย่างเหมาะสม 
9. ประเมินผลการจัดกิจกรรม ป้องกัน แก้ไข 

และส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียน 
 10. ประสานและส่งต่อการแก้ไข และพัฒนานักเรียน
แก่ผู้เรียนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

1. ทุกโรงเรียนมีแผนการเยี่ยมบ้านนักเรียน
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
2. ครูทุกคนจัดทำข้อมูลนักเรียนเป็น
รายบุคคล  เพื่อประโยชน์ในการจัดการ
เรียนการสอน  
3. การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง 
4. มีการใช้นวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติที่เป็น
เลิศในการดูแลและช่วยเหลือนักเรียน การ
เสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครอง
นักเรียน 

 

จุดเน้นที่ 4 
ด้านความ
ปลอดภัย 
 
 
 
 
 

 

 
   พัฒนาแบบกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้
ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาและ สถานศึกษา 
จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบรวมถึงการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดีสามารถ
ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำๆ 
 

 
1. จัดให้มีมาตรฐานในการบริหารและการ
จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวะ อนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทำงานใน
หน่วยงาน 
2. จัดให้มีการติดสัญลักษณ์เตือนอันตราย
เครื่องหมาย ความปลอดภัย 
3. จัดทำข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความ
ปลอดภัยในการทำงานและฝึกอบรมจน
บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
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จุดเน้น แนวทางการดำเนินงาน ตัวช้ีวัด 

จุดเน้นที่ 5 
ด้านโอกาส 

 

 
1. สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยเข้าเรียนทุกคนมี

พัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์
สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 

2. ดำเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษา
เยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวางราก-ฐานการศึกษา
เพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเอง เพื่อการศึกษาต่อ
และประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัด
ของตนเอง 
 3. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ใน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือป้องกันไม่ให้ออกจากระบบ
การศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออก
กลางคันให้ได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียม
กัน 
4. ส่งเสริมให้เด็กพิการ และผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับ
โอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมีทักษะในการดำเนิน
ชีวิต มีพื้นฐานการประกอบอาชีพพ่ึงตนเองได้อย่างมี
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
1. ประชากรในวัยเรียนได้เข้าเรียนในทุก
ระดับการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน 
2. มีความเสมอภาคของการเข้าเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา 
3. ผู้เรียนที่ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนา
สมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่
เหมาะสม 
4. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการดำเนินชีวิตเพ่ิมข้ึน 
 

จุดเน้นที่ 6 
ด้านคุณภาพ 

 

 
1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้มีทักษะ
การเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกในศตวรรษท่ี 
21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักใน
สถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี
ทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน 
คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีดิจทัิล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อ
เพ่ือการมีงานทำ 
 

 
1. ผู้เรียนทุกระดับมีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความตระหนักใน
ความสำคัญของการดำรงชีวิตมีคุณธรรม 
จริยธรรม 
2. สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอน 
กิจกรรมเพ่ือสร้างความเป็นพลเมือง
เพ่ิมข้ึน 
3. ความสามารถดา้นวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ด้านการอ่าน การใช้ภาษาใน
การประเมินร่วมกับนานาชาติสูงขึ้น 
4. ผู้สำเร็จการศึกษามีสมรรถนะเป็นที่พึง
พอใจของสถานประกอบการเพ่ิมข้ึน 
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จุดเน้น แนวทางการดำเนินงาน ตัวช้ีวัด 
จุดเน้นที่ 6 

ด้านคุณภาพ (ต่อ) 
 
3. ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรสมรรถนะที่เน้นการ
พัฒนาสมรรถนะหลักท่ีจำเป็นในแต่ละระดับ จัด
กระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้ง
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สมดุลทุกด้าน ส่งเสริมการ
จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการ
วัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็น            
ครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน  
ตามหลักสูตรสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่  
ทีดี่ มีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมี
จิตวิญญาณความเป็นครู 

 
5. สถานศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพเพ่ิมขึ้น 
6. ผู้เรียนมีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 
เพ่ิมขึ้น 

จุดเน้นที่ 7 
ด้านประสิทธิภาพ 

 
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มี
นวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูล
สารสนเทศที่ถูกต้องทันสมัย และการมีส่วนร่วมของ       
ทุกภาคส่วน 
2. พัฒนาโรงเรียนดี 4 มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของ
ชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนที่สามารถดำรง
อยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพ
อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
3. บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
ทีม่ีจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 น้อยกว่า 
20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมคีุณภาพ สอดคล้อง
กับบริบทของพ้ืนที่ 
4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในสถานศึกษา
ที่มีคุณภาพในสถานศึกษาท่ีมีการดำเนินการตาม
วัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษาที่ตั้งในพ้ืนที่
ลักษณะพิเศษ 
5. สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบ
การพัฒนานวัตกรรม การศึกษาและการเพ่ิมความ
คล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 
6. เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
1. มีฐานข้อมูลด้านการศึกษาเพ่ือประโยชน์
ในการวางแผนการบริหารจัดการที่ทันสมัย
และถูกต้อง สามารถเชื่อมโยงทุกภาคส่วน 
2. มีกลไกส่งเสริมให้ทกุภาคส่วนสนับสนุน
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา หน่วยงาน องค์กร
ภาครฐั เอกชน มีส่วนร่วมจัดการศึกษาแบบ
ประชารัฐเพ่ิมข้ึน 
3. มีการจัดสรรงบประมาณตามประเมิน 
(Agenda) สูงขึ้น เมื่อเทียบกับงบประมาณ
ตามภารกิจ (Function) 
4. มีฐานข้อมูลด้านการศึกษาเพ่ือใช้
ประโยชน์ในการวางแผนการบริหารจัด
การศึกษาการติดตามและประเมินผล 
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