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กลยุทธ์และจุดเน้น ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 
กลยุทธ์ที ่1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เป้าประสงค์ที่ 1 นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัยและได้
สมดุล และนักเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัยและมีคุณภาพ  
 โครงการ/กิจกรรม 
 1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
    1.1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
         1.1.1 ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลักของ คนไทย 12 ประการ 
  1.1.2 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวและการบริการแนะแนวเพ่ือ
การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพให้แก่นักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา  อย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่อง 
และเป็นรูปธรรม เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง สามารถวางแผนชีวิตด้านการเรียน การประกอบ
อาชีพในอนาคต รวมทั้งสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
    1.1.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามวัย 
  1.1.4 ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และภาษาอาเซียน
อย่างน้อย 1 ภาษา เพ่ือให้นักเรียนสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ รองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
และเทียบเคียงสู่มาตรฐานสากล 
  1.2 พัฒนาระบบส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพการจัดการศึกษา 
  1.2.1 ส่งเสริมการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับคุณภาพของ
ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภทให้มีประสิทธิภาพ  
  1.2.2 สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและ
ความต้องการในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณภาพ 
  1.2.3 ส่งเสริมการน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ รวมถึงการ
พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความจ าเป็นและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 
  1.2.4 ส่งเสริม สนับสนุนการใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
และสิ่งอ านวยความสะดวก ที่หลากหลาย การมีศูนย์รวมสื่อให้ครูสามารถยืมสื่อไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ได้ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
  1.2.5 ส่งเสริมสนับสนุนการนาการทดสอบ NT, O-NET การประเมินของ PISA 
และระบบการทดสอบกลางของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนรู้ให้เกิดคุณภาพแก่ผู้เรียน 
  1.2.6 ส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง 
  1.2.7 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ ในระดับ
มัธยมศึกษา 
  1.2.8 จัดระบบนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลหลากหลายมิติให้มีความ
เข้มแข็งและต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม ให้มีข้อมูลป้อนกลับและสามารถสะท้อนคุณภาพของผู้เรียน 
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 2. สร้างแนวร่วมการก ากับดูแล พัฒนาคุณภาพนักเรียน 
    2.1 สร้างความเข้าใจและความตระหนักในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้แก่
ผู้ปกครองชุมชน สังคม และสาธารณชน 
  2.2 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาค
ส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  2.3 ประสานสถาบันที่รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อให้คัดเลือกอย่างหลากหลาย สอดคล้อง
กับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
กลยุทธ์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน 
              ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 
 เป้าประสงค์ที่ 2 ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึง  
                               มีคุณภาพและเสมอภาค 
 โครงการ/กิจกรรม 

  1. เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
1.1 สนับสนุนโรงเรียนดีมีคุณภาพ ตามความต้องการจ าเป็นของผู้เรียน ชุมชน และ

บริบทของพ้ืนที่ ทั้งในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ให้เป็นโรงเรียนที่มีรูปแบบการเรียน  
การสอนทีส่อดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ และมุ่งสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย  
ให้ครอบคลุมทุกต าบล 

1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนจัดการศึกษาวิชาชีพ ทั้งท่ีจัดเองและสร้างความ
ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการมีงานท าของผู้เรียน โดยเฉพาะโรงเรียน ที่จัดการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ เพ่ือเป็นช่องทางในการเลือก
ประกอบอาชีพของผู้เรียน 

1.3 ส่งเสริมการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบปกติ รูปแบบ 
เพ่ือความเป็นเลิศ รูปแบบเพื่อเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส และรูปแบบการศึกษาทางเลือก ให้เหมาะสม
กับความต้องการจ าเป็นของผู้เรียนแต่ละบุคคล และมีคุณภาพ ตามมาตรฐาน โดยมีความเชื่อมโยง
ระหว่างรูปแบบต่างๆ 

1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาส าหรับโรงเรียนในพ้ืนที่พิเศษ เป็นการ
เฉพาะตามสภาพของพ้ืนที่ (พ้ืนที่สูง ชายแดน เกาะแก่ง เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้) 

 

 2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือลดความเสี่ยงในการออกกลางคัน 
และดูแลช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส และเด็กที่ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร์อย่างเหมาะสม 
   2.1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ นักเรียนเป็นรายบุคคล ทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพให้มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง เชื่อมโยงกัน โดยเฉพาะเมื่อเกิดการส่งต่อนักเรียน 
   2.2 สนับสนุนการบริหารจัดการงบประมาณ ประเภทงบเงินอุดหนุนรายหัวให้ผู้เรียน 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้แบบตามตัวผู้เรียน (Demand-side Financing) มีการเชื่อมโยงกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานที่จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน เน้นการบริหารงบประมาณที่มี
ประสิทธิภาพ 
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   2.3 สร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริม  
ความประพฤตินักเรียน และระบบคุ้มครองนักเรียน รวมทั้งให้เชื่อมโยงทุกระดับกับงานที่สัมพันธ์ 
   2.4 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดท าระบบดูแลช่วยเหลือและจัดการศึกษา  
ที่เหมาะสม ส าหรับเด็กด้อยโอกาสที่ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร์ เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่าง
ด้าว เด็กไทยที่ไม่มีเลขประจาตัวประชาชน บุตรหลานของแรงงานต่างด้าว เป็นต้น  
 
กลยุทธ์ที ่3 การพัฒนาคุณภาพและบุคลากรทางการศึกษา 
      เป้าประสงค์ที่ 3 คร ูผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มีทักษะที่เหมาะสม  
                               และมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
      โครงการ/กิจกรรม 
  1. ลดภาระงานอื่น นอกเหนือจากงานที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้ของครู 
      1.1 ขอความร่วมมือหน่วยงานต่าง ๆหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมโครงการในช่วงเปิดภาคเรียน 
     1.2 ส่งเสริมการบริหารจัดการในลักษณะกลุ่มโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีจ านวน
ครูไม่เพียงพอ 
     1.3 ประสานความเป็นไปได้ในการก าหนดให้ผู้บริหารสถานศึกษาสอน อย่างน้อย  
1 รายวิชาในโรงเรียนของตน และบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีมีคุณวุฒิที่เหมาะสม  
ช่วยสอนในโรงเรียนที่ครูไม่เพียงพอ 
  1.4 ประสานและส่งเสริมการท างานของจิตอาสา หรือความสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ 
เพ่ือจัดหาผู้มาช่วยเหลือการท างานต่างๆ ภายในโรงเรียน 
 2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ โดยเฉพาะด้านการวัดและประเมินผล และ
ทักษะในการสื่อสารของครู ให้มีสมรรถนะในการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.1 เผยแพร่องค์ความรู้ และแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม วิธีการจัดการเรียน  
การสอน การสอนคิดแบบต่างๆ และการวัดประเมินผล ให้สามารถพัฒนาและประเมินผลนักเรียนให้มี
คุณภาพตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 
  2.2 พัฒนาครูให้สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  
โดยการประยุกต์ใช้สื่อและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเหมาะสม 
  2.3 ส่งเสริมระบบการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ทั้งในโรงเรียนระหว่างโรงเรียนหรือภาคส่วนอื่นๆ ตามความพร้อมของ
โรงเรียน 
  2.4 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและ 
ทุกภาคส่วนให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
   2.5 ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอน ให้สอดรับกับการเป็นประชาคมอาเซียน 
 

 3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความสามารถทุกด้านอย่าง 
มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน      
 4. เสริมสร้างระบบแรงจูงใจ เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจในการ
ท างาน 
   4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเป็นมืออาชีพมีผลงานเชิง
ประจักษ์ 
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    4.2 ส่งเสริมความก้าวหน้าของครู ให้มีวิทยฐานะท่ีสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน 
 5. สนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความ
เป็นครู การเป็นครูมืออาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กร คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง วางแผน 
สรรหาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการและจ าเป็นของโรงเรียนและสังคม 
  6.1 สร้างความตระหนักกับองค์กร คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการสรรหา 
ย้าย โอน บุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่ และมีการวางแผนประชาสัมพันธ์ 
  6.2 ประสานสถาบันอุดมศึกษาผลิตครูที่มีวิชาเอกตรงกับความต้องการ สามารถ
จัดการเรียนรู้เพื่อผู้เรียนที่มีความแตกต่างหลากหลายได้ และสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนที่มีความ
แตกต่างกัน 
 
กลยุทธ์ที่  4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 เป้าประสงค์ที่ 4 สถานศึกษามีประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาข้ันพื้นฐานสู่ 
                               คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
 เป้าประสงค์ที่ 5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบูรณาการการท างานเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
กระจายอ านาจและความรับผิดชอบสู่เครือข่ายและสถานศึกษา 
 โครงการ/กิจกรรม 

 1. กระจายอ านาจและความรับผิดชอบ 
  1.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา มีความสามารถและมีความเข้มแข็งในการบริหาร
จัดการด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  1.2 บูรณาการการท างานพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานต่างๆ ใน
ส่วนกลาง เพ่ือส่งเสริมให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพ ตามบริบทได้เพ่ิมข้ึน 
  1.3 พัฒนาระบบช่วยเหลือ ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการบริหารจัดการ
งบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ 
  1.4 แก้ไขปัญหาการบริหารจัดการงบประมาณที่ไม่เหมาะสมถูกต้อง ตามหลักธรรมาภบิาล 
ได้อย่างรวดเร็ว 
 

 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
  2.1 เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ถึงความจ าเป็นและ
ประโยชน์ของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการพัฒนาการศึกษา 
  2.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 2.1.1 ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบถึงความต้องการได้รับการช่วยเหลือของ
โรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนที่ขาดแคลน อยู่ในพื้นท่ีห่างไกล ทุรกันดาร 

 2.1.2 ประสานหน่วยงานทุกภาคส่วนให้เข้ามาช่วยเหลือโรงเรียนที่มีความมุ่งมั่น
พัฒนาคุณภาพการศึกษา แต่มีความขาดแคลนมาก 
  2.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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 3. ส่งเสริมการใช้การวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา 
 4. ส่งเสริมให้สถานศึกษาและองค์คณะบุคคล มีความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน 
    4.1 ส่งเสริมให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาและองค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้อง   
ที่นักเรียนในพ้ืนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น อัตราการออกกลางคันลดลง มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลง 
  4.2 สร้างช่องทางรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับ
องค์กร องค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้อง และติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 
 
จุดเน้น  
           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต  6 ก าหนดจุดเน้นการด าเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 จุดเน้นด้านผู้เรียน 
  1.1 นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญสู่มาตรฐานสากล ดังต่อไปนี้ 

1.1.1 นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ และ
สติปัญญาที่สมดุล เหมาะสมกับวัย และเรียนรู้อย่างมีความสุข 

1.1.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระหลัก เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 3 

1.1.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถด้านภาษา อ่านออก เขียนได้ 
ด้านค านวณ และด้านการใช้เหตุผลที่เหมาะสม 

1.1.4 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการส่งเสริมให้มี
แรงจูงใจสู่อาชีพ ด้วยการแนะแนว ทั้งโดยครูและผู้ประกอบอาชีพต่างๆ (ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า สถาน
ประกอบการ) และได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพสุจริตในอนาคต  

1.1.5 นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และทักษะการ
สื่อสารอย่างสร้างสรรค์อย่างน้อย 2 ภาษา ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้ เหมาะสมตามช่วงวัย 

 1.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะและ
ทักษะทางสังคมที่เหมาะสม 

1.2.1 นักเรียนระดับประถมศึกษา ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
1.2.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหา และอยู่อย่างพอเพียง 
1.2.3 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการท างาน 

และสามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย  
 1.3 นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาเต็มศักยภาพเป็น
รายบุคคล ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
  1.3.1 เด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคลด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
ตามหลักวิชา 
  1.3.2 เด็กด้อยโอกาสและเด็กในพ้ืนที่พิเศษ ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรและอัตลักษณ์แห่งตน 
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  1.3.3 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศ ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา กีฬา ดนตรี และศิลปะ 
  1.3.4 นักเรียนที่เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ 
บุคคล องค์กรวิชาชีพ องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอ่ืน และการศึกษาทางเลือก ได้รับ
การพัฒนาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
  1.3.5 เด็กกลุ่มที่ต้องการการคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ได้รับการคุ้มครอง
และช่วยเหลือเยียวยา ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
  1.3.6 เด็กวัยเรียนในถิ่นทุรกันดาร ได้รับการศึกษาและพัฒนาทักษะ การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 
ส่วนที่ 2 จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  2.1 ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะในการสื่อสารมีสมรรถนะในการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.1.1 ครูได้รับการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอน การสอนคิดแบบต่างๆ และการ
วัดประเมินผล ให้สามารถพัฒนาและประเมินผลนักเรียนให้มีคุณภาพตามศักยภาพเป็นรายบุคคล  

2.1.2 ครูสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศและ
การสื่อสารอย่างเหมาะสม 

2.1.3 ครูได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา และครูทั้งในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอื่น ๆ ตามความพร้อมของโรงเรียน 

2.1.4 ครูสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และทุกภาค
ส่วนให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

2.1.5 ครูจัดการเรียนการสอน ให้สอดรับกับการเป็นประชาคมอาเซียน 
2.1.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมือ

อาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ  
 2.2 ผู้บริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผล 
 2.3 คร ูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจในการท างาน 
 2.4 องค์กร คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง วางแผนและสรรหาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและสังคม  
 
ส่วนที่ 3 จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ 

 3.1 สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา บริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอ านาจ 
การมีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน 

3.1.1 โรงเรียนที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอก และท่ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ได้รับการแก้ไข ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล โดย
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท าหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน และเป็นผู้ประสานงานหลักให้โรงเรียน 
ท าแผนพัฒนาเป็นรายโรง ร่วมกับผู้ปกครองชุมชน และองค์กรอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

3.1.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยใช้มาตรฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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3.1.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพัฒนาระบบช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามตรวจสอบ 
การบริหารจัดการงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

3.1.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เชิดชูเกียรติโรงเรียนที่นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น อัตราการออกกลางคันลดลง มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลง อย่างจริงจัง และต่อเนื่อง 
 
ตัวช้ีวัด 
 

เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามจุดเน้นที่ก าหนดไว้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน จึงก าหนดตัวชี้วัดดังนี้ 
 

จุดเน้นที่ 1 ด้านผู้เรียน 
1. นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญสู่มาตรฐานสากล 
    ตัวช้ีวัด 

 ค่าเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของการสอบ NT เพ่ิมข้ึน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 

 ค่าเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของผลการทดสอบระดับชาติ 
O-NET ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา โดยรวมเพ่ิมข้ึน 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3 

 ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ส าหรับ 
o โรงเรียนที่มีความพร้อมสูง เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 
o โรงเรียนที่มีความพร้อมปานกลางเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3-5 
o โรงเรียนที่มีความพร้อมน้อย เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2-5 

 นักเรียนมีความสามารถด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษตามมาตรฐานที่
ก าหนด 
o โรงเรียนที่มีความพร้อมสูง ร้อยละ 80 
o โรงเรียนที่มีความพร้อมปานกลางร้อยละ 50 
o โรงเรียนที่มีความพร้อมน้อย ร้อยละ 30 

 นักเรียนทุกคนที่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะผู้น านักเรียนอาเซียน 
 ร้อยละ 100 ของจ านวนโรงเรียนที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานสากล 
 จ านวนศูนย์อาเซียนและโรงเรียนศูนย์เครือข่ายเพ่ิมข้ึนครบทุกเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 มีแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
 มีข้อสรุป/แนวปฏิบัติในการปรับหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 มีแนวทาง/วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนให้เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับห้องเรียน 

ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
 สมาชิกชุมนุมนักวัดและประเมินผลการเรียน ทุกคน มีความเข้มแข็งด้านการ

ประเมิน 
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 2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ รักชาติ ศาสน ์กษัตริย์ 
ภูมิใจในความเป็นไทย ห่างไกล ยาเสพติด มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม 

 ระดับความส าเร็จการด าเนินกิจกรรม ให้ผู้เรียนมีค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ 
ครบทุกตัว สอดคล้องตามช่วงวัย 

3. นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนา เต็มตามศักยภาพเป็น
รายบุคคล 

 ร้อยละ 80 ของนักเรียนพิการที่ได้รับโอกาสให้สามารถพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ  
 ร้อยละ 80 ของนักเรียนพิการผ่านการพัฒนาตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 

 
จุดเน้นที่ 2 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 1. ครูได้รับการพัฒนาความรู้และสมรรถนะ 
 ครูกลุ่มเป้าหมาย มีองค์ความรู้ตามเนื้อหาที่ก าหนดในระดับดีขึ้นไป 
 ศึกษานิเทศก์ท่ีรับผิดชอบ 4 กลุ่มสาระ สามารถนิเทศและช่วยเหลือครูให้สามารถ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมี ID Plan ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการ

พัฒนาตนเองอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
2. ผู้บริหารสถานศึกษา ได้รับการพัฒนา 

 ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากลุ่ม 10% ล่าง ได้รับการพัฒนา 
 ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรง (โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนในฝัน และโรงเรียน

ดีประจาต าบล) มีความรู้ ความสามารถในการบริหารวิชาการ ในศตวรรษท่ี 21 
ในระดับดีข้ึนไป 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นมืออาชีพมีผลงานเชิงประจักษ์ ได้รับการยกย่องเชิด
ชูเกียรติอย่างเหมาะสม 

 ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ได้รับ
การยกย่องเชิดชูเกียรติทุกคน 

4. องค์กรและคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมและการจัดสรรครู ตระหนักและ
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่/ย้ายไปบรรจุ  
มีความสามารถสอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน ชุมชน และสังคม 

 คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษา   
มีการบริหารงานบุคคลเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
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จุดเน้นที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 
1. สถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ เน้นการ

กระจายอ านาจ การมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อการด าเนินงาน 
 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา 

เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 96 และงบลงทุน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 87 

 สถานศึกษาทุกแห่งในโครงการพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียน นิติบุคคล  
มีความสามารถพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลสัมฤทธิ์ของการกระจายอ านาจที่ร้อยละ 50 
2. สถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านการประเมินมาตรฐานเขต ระดับดีมากข้ึนไป 
ร้อยละ 80 

 สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งตามกฎกระทรวงว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

 ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาท่ีเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ี 3 ผ่าน 
การรับรองคุณภาพภายนอกจากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ได้ก าหนดจุดเน้นพิเศษ 3 ส่วน ดังนี้ 
     จุดเน้นพิเศษส่วนที่ 1 : 4  ทักษะ 2 ภาษา 
 1. พัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ (English for Listening and Speaking: E:LS) 
   1.1 จุดเน้นด้านผู้เรียน 

นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญสู่มาตรฐานสากล ดังนี้ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เด็กปกติ) มีทักษะชีวิต ทักษะ

การคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์อย่างน้อย 2 ภาษา  เพ่ือเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้ เหมาะสมตามช่วงวัย และสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (ฟัง-พูด) ตาม
ระดับชั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 1.2 จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาองค์ความรูแ้ละทักษะด้านภาษาอังกฤษ  
เพ่ือการสื่อสาร มีสมรรถนะในการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 1.2.1 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ไม่ได้จบวิชาเอกภาษาอังกฤษได้รับการพัฒนาวิธีการ
จัดการเรียนการสอนเก่ียวกับการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (Communicative Language 
Teaching: CLT) จนมีความรู้ความเข้าใจสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ สู่การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนในระดับชั้นที่รับผิดชอบและประเมินผลนักเรียนให้มีคุณภาพตามศักยภาพเป็นรายบุคคลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.2.2 ครูที่ได้รับรางวัลจากการประกวดครูผู้สอนภาษาอังกฤษ “Smart Teacher”  
มีผลงาน รูปแบบด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และสามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีได้  

1.2.3 ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเขตพ้ืนที่ฯ สามารถใช้ 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้อย่างมั่นใจ และมีประสิทธิภาพสอดรับกับการเป็นประชาคมอาเซียน  
  2. การพัฒนาทักษะการอ่าน – การเขียนภาษาไทย(Thai for Reading and Writing: T:RW) 
   2.1 จุดเน้นด้านผู้เรียน 
   นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญสู่มาตรฐานสากล   
   นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (เด็กปกติ) มีความสามารถทางด้านการอ่านออก
เขียนได้อย่างเหมาะสมตามวัย 
   2.2 จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และวิธีการจัดการเรียนการสอน มีสมรรถนะการสอนอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
      2.2.1 ครูได้รับการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบแจกลูกสะกดค าโดยใช้
แนวคิด Brain Based Learning (BBL) มีการวัดประเมินผลให้สามารถพัฒนาและประเมินผลนักเรียน
ให้มีคุณภาพตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 

จุดเน้นพิเศษ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 

ปีงบประมาณ  2559 
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     2.2.2 ครูได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูทั้งในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียนหรือภาคส่วนอื่นๆ ตามความพร้อมของโรงเรียน 

  จุดเน้นพิเศษ ส่วนที่ 2 พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ผ่านดาวเทียม  ( DLTV ) และการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( DLIT ) 
   2.1 จุดเน้นด้านผู้เรียน  
      2.1.1 จุดเน้นด้านการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ( DLTV ) 
                 นักเรียนได้เรียนรู้ตามเนื้อหาสาระในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างครบถ้วน
จากการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV ) อย่างมีคุณภาพ 
      2.1.2 จุดเน้นด้านการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( DLIT ) 
          นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญสู่มาตรฐานสากล ดังนี้ 
          นักเรียนมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
เหมาะสมตามช่วงวัย 
   2.2  จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
       2.2.1 จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ( DLTV ) 
             ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดการ
เรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม( DLTV ) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
       2.2.2 จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ( DLIT ) 
             2.2.2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา มีความรู้ 
ทักษะ เข้าถึงและน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม 
             2.2.2.2 ครูสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
และทุกภาคส่วนให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

  จุดเน้นพิเศษส่วนที่ 3 ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
   3.1 จุดเน้นด้านผู้เรียน 
        นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญสู่มาตรฐานสากล ดังนี้ 
        นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ได้รับการปลูกฝังและพัฒนาให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ได้เหมาะสมตามช่วงวัยและระดับชั้น 
   3.2 จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
         ครูได้รับการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางในการจัดการเรียนการสอน 
เพ่ือปลูกฝังและพัฒนาค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
   3.3 จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พัฒนาระบบช่วยเหลือ การนิเทศ ก ากับ ติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานตามจุดเน้นด้านค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการให้มีคุณภาพอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง 
 
 



 

 

59 

ตัวช้ีวัด 
 เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามจุดเน้นพิเศษที่ก าหนดไว้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 จึงก าหนดตัวชี้วัดดังนี้ 
 1. จุดเน้นด้านผู้เรียน 
   1.1 พัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ (English for Listening and Speaking: E:LS) 
   1.1.1 ด้านผู้เรียน 

      ร้อยละ 60 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เด็กปกติ) 
มีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์อย่างน้อย  
2 ภาษา เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ เหมาะสมตามช่วงวัย และสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร (ฟัง-พูด) ตามระดับชั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  1.1.2 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     1.1.2.1 ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ไม่ได้จบวิชาเอกภาษาอังกฤษได้รับ
การพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (Communicative 
Language Teaching: CLT)จนมี ความรู้ความเข้าใจสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ สู่การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนในระดับชั้นที่รับผิดชอบและประเมินผลนักเรียนให้มีคุณภาพตามศักยภาพเป็น
รายบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     1.1.2.2 ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมประกวดครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษที่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นเลิศ “Smart Teacher 
Competition” มีผลงาน รูปแบบด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และสามารถเป็น
แบบอย่างที่ดีได้ 
  1.1.2.3 ร้อยละ 80 ของผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด
สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพสอดรับกับการเป็นประชาคม
อาเซียน 
 1.2 จุดเน้นพัฒนาทักษะการอ่าน – การเขียนภาษาไทย(Thai for Reading and 
Writing: T:RW)   
      1.2.1 ด้านผู้เรียน 
      1.2.1.1 ร้อยละ 100 ของนักเรียนชั้น ป.1-ป.3 (เด็กปกติ) ในสังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 มีความสามารถทางด้านการอ่านออกเขียนได้ ตามระดับชั้น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      1.2.1.2 ค่าเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของการสอบ NT 
เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
   1.2.2 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
       ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้รับการพัฒนาองค์
ความรู้และวิธีการจัดการเรียนการสอน มีสมรรถนะการสอน สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 



 

 

60 

 1.3 จุดเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม  
( DLTV ) และการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( DLIT ) 
    1.3.1 ด้านการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม  ( DLTV ) 
        1.3.1.1 ด้านผู้เรียน 
          1) นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ได้เรียนรู้ตามเนื้อหาสาระในทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อย่างครบถ้วนจากการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV ) อย่างมีคุณภาพ 
        1.3.1.2 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
           1) ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยใช้ระบบการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  1.3.2 ด้านการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( DLIT ) 
         1.3.2.1 ด้านผู้เรียน 
            1) ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้เหมาะสมตามช่วงวัย 
      1.3.2.2 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      1) ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา  
มีความรู้ ทักษะ เข้าถึงและน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่าง
เหมาะสม 
               2) ร้อยละ 100 ของครูสามารถสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจาก
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและทุกภาคส่วนให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

 1.4 จุดเน้นค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
    1.4.1 ด้านผู้เรียน 
   ร้อยละ 95 ของนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ได้รับการปลูกฝังและพัฒนาให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ได้เหมาะสมตามช่วงวัยและ
ระดับชั้น 
    1.4.2 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
       ครูแกนน าจ านวน 181 คน ได้รับการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางใน
การจัดการเรียนการสอนเพ่ือปลูกฝังและพัฒนาค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้และน าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  
  1.4.3 ด้านการบริหารจัดการ 
        ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 6 ได้รับการช่วยเหลือ นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลให้สามารถด าเนินงานตาม
จุดเน้นด้านค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง 
 
 
 
 


