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จุดเนน แนวทางการดำเนินงาน ตัวชี้วัด 

  จุดเนนที่ 1 
การประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
 
 
 

1. ศึกษาสภาพการดำเนินการระบบคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาในสังกัด 
2. สรุปสะทอนปญหาการจัดพัฒนาระบบคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาที่ผานมา 
3. จัดอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาคุณภาพระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
4. สรุปผลสังเคราะหการรายงานผลประเมินคุณภาพ
สถานศึกษา 

1. ผูบริหารและครูมีความรูความเขาใจใน        
การประกันคุณภาพการภายในสถานศึกษา  
2. รอยละ 80 ของสถานศึกษาที่มีผลการ
ประเมินตนเอง ในแตละมาตรฐานตามระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
อยูในระดับดีขึ้นไป 

จุดเนนที่ 2 
การอานออกเขียนได  
 

1. จัดทำโครงการพัฒนาการอานออก เขียนไดอาน
คลอง เขียนคลองเพื่อตอบสนองจุดเนนของ สพฐ. 
2. สนับสนุนการเรียนการสอนภาษาไทยระดับ                

 ป.1-ป.6 
 3. กำหนดแผนงานทางวิชาการเพื่อสงเสริมการสอน
ภาษาไทยรวมกับโรงเรียนเพื่อใหการเรียนการสอน
บรรลุตามแผนงานอยางชัดเจนเปนรูปธรรม 
4. นิเทศ ติดตาม กำกับดูแลและใหความชวยเหลือ
อยางใกลชิด เยี่ยมชั้นเรียนอยางตอเนื่องและท่ัวถึง 

1. ทุกโรงเรียนมีพัฒนาการ การอานการ
เขียนเพิ่มขึ้น 
2. มีการสนับสนุนดานวัสดุ การเรียนการ
สอน และการสรางขวัญกำลังใจ 
3. แลกเปลี่ยนเรียนรูดานการสอนภาษาไทย
มีการผลิตสื่อภาษาไทยเพื่อใชประโยชนตอ
การเรียนการสอน 
4. มีการนิเทศภายในสนับสนุนชวยเหลือ
ครูผูสอนอยางตอเนื่อง 

จุดเนนที่ 3 
ระบบการดูแล 
ชวยเหลือนักเรียน 
 

1. จัดทำแผนโครงการ กิจกรรมเกี่ยวกับระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน การเสริมสรางทักษะชีวิตและการ
คุมครองนักเรียน 
2. แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและมอบหมาย
ความรับผิดชอบผูเรียนเปนรายบุคคล 
3. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
4. จัดทำแผนและปฏิทินการเยี่ยมบานนักเรียน 
5. ออกเยี่ยมบานนักเรียน 
6. การคัดกรองและจำแนกนักเรียนเปนรายกลุม
รวบรวมขอมูล สรุปรายงาน 
7. โรงเรียนจัดทำขอมูลสารสนเทศที่เปนปจจุบัน
ถูกตอง และทันสมัย 
8. จัดกิจกรรมปองกัน แกไข และสงเสริมพัฒนา
ผูเรียนตามสภาพอยางเหมาะสม 
9. ประเมินผลการจัดกิจกรรม ปองกัน แกไข 

และสงเสริมการพัฒนาผูเรียน 
 10. ประสานและสงตอการแกไข และพัฒนานักเรียน
แกผูเรียนที่เกี่ยวของ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

1. ทุกโรงเรียนมีแผนการเยี่ยมบานนักเรียน
อยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
2. ครูทุกคนจัดทำขอมูลนักเรียนเปน
รายบุคคล  เพื่อประโยชนในการจัดการเรียน
การสอน  
3. การมีสวนรวมของภาคีเครือขายทุกภาค
สวนที่เกี่ยวของ 
4. มีการใชนวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ
ในการดูแลและชวยเหลือนักเรียน การ
เสริมสรางทักษะชีวิตและการคุมครอง
นักเรียน 
 



 

จุดเนน แนวทางการดำเนินงาน ตัวชี้วัด 
จุดเนนที่ 4 

ดานความปลอดภัย 
 
 
 
 
 

 

 
   พัฒนาแบบกลไกในการดูแลความปลอดภัยให
ผูเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาและ สถานศึกษา 
จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบรวมถึงการจัด
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาวะที่ดีสามารถ
ปรับตัวตอโรคอุบัติใหม และโรคอุบัติซ้ำ 
 

 
1. จัดใหมีมาตรฐานในการบริหารและการ
จัดการดานความปลอดภัย อาชีวะ อนามัย 
และสภาพแวดลอมในการทำงานในหนวยงาน 
2. จัดใหมีการติดสัญลักษณเตือนอันตราย
เครื่องหมาย ความปลอดภัย 
3. จัดทำขอบังคับและคูมือวาดวยความ
ปลอดภัยในการทำงานและฝกอบรมจน
บุคลากรปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง 

จุดเนนที่ 5 
ดานโอกาส 

 

 
1. สนับสนุนใหเด็กปฐมวัยเขาเรียนทุกคนมี

พัฒนาการที่ดี ทั้งทางรางกาย จิตใจ วินัย อารมณ
สังคม และสติปญญา ใหสมกับวัย 

2. ดำเนินการใหเด็กและเยาวชนไดรับการศึกษา
เยาวชนไดรับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
อยางมีคุณภาพตามมาตรฐานวางราก-ฐานการศึกษา
เพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะหตนเอง เพ่ือการศึกษาตอ
และประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัด
ของตนเอง 
 3. พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยูใน
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อปองกันไมใหออกจากระบบ
การศึกษา รวมทั้งชวยเหลือเด็กตกหลนและเด็กออก
กลางคันใหไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางเทาเทียม
กัน 
4. สงเสริมใหเด็กพิการ และผูดอยโอกาสใหไดรับ
โอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมีทักษะในการดำเนิน
ชีวิต มีพื้นฐานการประกอบอาชีพพึ่งตนเองไดอยางมี
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
1. ประชากรในวัยเรียนไดเขาเรียนในทุก
ระดับการศึกษาอยางทั่วถึงเทาเทียมกัน 
2. มีความเสมอภาคของการเขาเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดรับการสนับสนุน
คาใชจายในการศึกษา 
3. ผูเรียนที่ดอยโอกาสไดรับการพัฒนา
สมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่
เหมาะสม 
4. ประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการดำเนินชีวิตเพิ่มขึ้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



จุดเนน แนวทางการดำเนินงาน ตัวชี้วัด 
จุดเนนที่ 6 

ดานคุณภาพ 
 

 
1. สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความรูมีทักษะ
การเรียนรู และทักษะที่จำเปนของโลกในศตวรรษที่ 
21 อยางครบถวน เปนคนดี มีวินัย มีความรักใน
สถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มี
ทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง 
2. พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะและทักษะดานการอาน 
คณิตศาสตร การคิดขั้นสูง นวัตกรรม วิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาตางประเทศ เพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขัน และการเลือกศึกษาตอ
เพื่อการมีงานทำ 
3. ปรับหลักสูตรเปนหลักสูตรสมรรถนะท่ีเนนการ
พัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเปนในแตละระดับ จัด
กระบวนการเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้ง
สงเสริมการจัดการเรียนรูที่สมดุลทุกดาน สงเสริมการ
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปญญา พัฒนาระบบการ
วัดและประเมินผลผูเรียนทุกระดับ 
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหเปนครูยุค
ใหม มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน ตาม
หลักสูตรสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหนาที่ที่ดี มี
ความรู ความสามารถในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล มีการ
พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง รวมทั้งมีจิต
วิญญาณความเปนครู 

 
1. ผูเรียนทุกระดับมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความตระหนักในความสำคัญของการ
ดำรงชีวิตมีคุณธรรม จริยธรรม 
2. สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอน 
กิจกรรมเพื่อสรางความเปนพลเมืองเพิ่มขึ้น 
3. ความสามารถดานวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร ดานการอาน การใชภาษาใน
การประเมินรวมกับนานาชาติสูงขึ้น 
4. ผูสำเร็จการศึกษามีสมรรถนะเปนที่พึง
พอใจของสถานประกอบการเพิ่มขึ้น 
5. สถานศึกษามีคุณภาพตามเกณฑประกัน
คุณภาพเพิ่มขึ้น 
6. ผูเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต
ละวิชาผานเกณฑคะแนน รอยละ เพิ่มขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

จุดเนน แนวทางการดำเนินงาน ตัวชี้วัด 
จุดเนนที่ 7 

ดานประสิทธิภาพ 
 
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใชพื้นที่เปนฐาน มี
นวัตกรรมเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนบน
ฐานขอมูลสารสนเทศที่ถูกตองทันสมัย และการมีสวน
รวมของทุกภาคสวน 
2. พัฒนาโรงเรียนดี 4 มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของ
ชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนที่สามารถดำรง
อยูไดอยางมีคณุภาพ (Stand Alone) ใหมีคุณภาพ
อยางยั่งยืน สอดคลองกับบริบทของพื้นท่ี 
3. บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
ทีมีจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 นอยกวา 
20 คน ใหไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพ สอดคลอง
กับบริบทของพื้นที่ 
4. สงเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษา
ที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีการดำเนินการตาม
วัตถุประสงคเฉพาะ และสถานศึกษาที่ตั้งในพื้นที่
ลักษณะพิเศษ 
5. สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาใหเปนตนแบบ
การพัฒนานวัตกรรม การศึกษาและการเพิ่มความ
คลองตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
6. เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
1. มีฐานขอมูลดานการศึกษาเพื่อประโยชน
ในการวางแผนการบริหารจัดการที่ทันสมัย
และถูกตอง สามารถเชื่อมโยงทุกภาคสวน 
2. มีกลไกสงเสริมใหทุกภาคสวนสนับสนุน
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา หนวยงาน องคกร
ภาครัฐ เอกชน มีสวนรวมจัดการศึกษาแบบ
ประชารัฐเพิ่มขึ้น 
3. มีการจัดสรรงบประมาณตามประเมิน 
(Agenda) สูงขึ้น เมื่อเทียบกับงบประมาณ
ตามภารกิจ (Function) 
4. มีฐานขอมูลดานการศึกษาเพื่อใช
ประโยชนในการวางแผนการบริหารจัด
การศึกษาการติดตามและประเมินผล 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


